
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2013. évi 

 

HATÁROZATAI 

 
Január 10-ei nyílt ülés 

 

H A T Á R O Z A T 

1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 

10-én tartott ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 

 

2./Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.    

Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető 

 

3./ Bejelentések 

 

 

H A T Á R O Z A T 

2/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

3/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 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 épületeinek üzemeltetéshez, valamint a kötelező 

önkormányzati feladatokból adódó városgazdálkodási feladatinak 

ellátáshoz maximum 20 millió forint előlegként átadott pénzeszközt biztosít 

a 2013. évi költségvetése terhére.  
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A pénzeszköz átadása a Kft számlájára való átutalással az alábbi 

ütemezésben történik: 

-    2  millió forint  házipénztár forgalom keretére, 

- 18 millió forint a Kft nevére kiállított átutalási számlák összegével 

megegyező mértékben, heti rendszerességgel, valamint a számfejtett bér és 

járulékai összegében havonta.  

 

A Kft üzleti tervének elfogadását követő 5 munkanapon belül  - a 

megállapított éves támogatás terhére -  a folyósított előleg elszámolásra 

kerül.  

 

Határidő: 2013. január 14. a házipénztár keretre, majd folyamatos 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

 

H A T Á R  O Z A T 

4/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes 

tulajdonba adásra nyújt be igényt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez 

a füzesgyarmati 0152/10 hrsz-ú, 1 ha 3361 m
2
 területű udvar és gazdasági 

épület művelési ágú és a Magyar Állam (kezelő: Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező ingatlanra szociális alapellátási 

feladat ellátására, elsősorban 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: 2013. január 31. 

 

 

H A T Á R  O Z A T 

5/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentes 

használatba adásra nyújt be igényt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

hez a füzesgyarmati 765 hrsz-ú, lakóház, udvar és gazdasági épület 

művelési ágú, 2219 m
2
, természetben Füzesgyarmat, Árpád utca 5/1. szám 

alatt lévő és a Magyar Állam (kezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
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ZRT.) tulajdonát képező ingatlanra, szociális alapellátási feladat ellátására, 

nehéz szociális helyzetben lévő családok elhelyezése, lakhatási feltételének 

megoldása céljára. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a használatba adás rendezéséhez szükséges 

intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. január 31. 

 

 

H A T Á R  O Z A T 

6/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentes 

használatba adásra nyújt be igényt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

hez a füzesgyarmati 1400 hrsz-ú, lakóház, udvar és gazdasági épület 

művelési ágú, 1413 m
2 

, természetben Füzesgyarmat, Szabolcska utca 1/1. 

szám alatt lévő  és a Magyar Állam (kezelő: Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező ingatlanra, szociális alapellátási 

feladat ellátására, nehéz szociális helyzetben lévő családok elhelyezése, 

lakhatási feltételének megoldása céljára. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a használatba adás rendezéséhez szükséges 

intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. január 31. 

 

H A T Á R  O Z A T 

7/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes 

tulajdonba adásra nyújt be igényt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez 

a füzesgyarmati 11/1 hrsz-ú,  3200 m
2
 területű udvar és üzlet, gazdasági 

épület és intézményi terület művelési ágú és 288/3180-ad részben a Magyar 

Állam (kezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező 

ingatlanra, közcélú feladat ellátására. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonjog rendezéséhez szükséges 

intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. január 31. 
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H A T Á R  O Z A T 

8/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőberény 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 674/2012. (XII. 21.) sz. 

határozatában megfogalmazott kezdeményezést – a nemdohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítására vonatkozóan – 

nem támogatja. 

 

Megbízza Bere Károly polgármestert, hogy tájékoztassa Mezőberény 

polgármesterét a képviselő-testület határozatáról.  

 

Határidő: 2013. január 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Február 14-ei nyílt ülés 

 

H A T Á R O Z A T 

9/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

február 14-én tartott ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1./Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása és a Szociális város-

rehabilitáció Füzesgyarmaton című pályázat benyújtásához hozzájárulás 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Gurály Edina, Harmati Péter Opus-

Team Kft. 

 

2./A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

2013. évi üzleti tervének elfogadása  

     Előadó: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert ügyvezető 

 

3./A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása  

     Előadó: Bere Károly polgármester, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 

Felügyelőbizottság elnöke 

 

4./ Beszámoló a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. 2012-es üzleti 

évéről 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. 

ügyvezetője 
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5./ A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervének 

elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Kovács Márton kft. ügyvezetője  

 

6./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

7./Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Sándor 

Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 

8./Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 

megalkotása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr.Makai Sándor jegyző, Sándor 

Gyuláné pénzügyi irodavezető 

 

9./A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának és Alapító Okiratának  módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Makai Sándor jegyző 

 

10./„Napenergia alapú villamos energia termelés Füzesgyarmaton” című 

projekt pályázati önrészének biztosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 

  

11./ Szemétszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása 

  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr.Makai Sándor jegyző 

 

12./ Bejelentések  

1. Szeghalom Kistérségi Regionális Vízmű osztatlan vagyonérték   

pontosítása 

   Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Makai Sándor jegyző 

2. Barta Józsefné (Füzesgyarmat, Somogyi B. u. 53. sz.) támogatási 

szerződése 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Makai Sándor jegyző 

3. Előterjesztés termőföld vételére és cseréjére 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Makai Sándor jegyző 

4.   Vételi igény benyújtása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Makai Sándor jegyző 

5.   Dr. Jánky Béla szülész-nőgyógyász kérelme 

      Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

6.   Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák jóváhagyása 

  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Makai Sándor jegyző 

7.   Számlavezető bank 2013. évre vonatkozó ajánlata 
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 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

irodavezető 

8.   Lázár Lajos tűzoltó magángyűjteményének elhelyezése  

      Előadó: Bere Károly polgármester 

9.   Pályázati felhívás helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Makai Sándor jegyző 

10. . „A városháza és a központi iskola energetikai korszerűsítése    

Füzesgyarmaton” című pályázat beadásáról döntés 

     Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser 

11.  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület  kérelme 

    Előadó: Bere Károly polgármester 

12.  Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

    jóváhagyása 

     Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Füzesgyarmat Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját és a DAOP-

5.1.1-12 konstrukcióra benyújtandó „Szociális városrehabilitáció 

Füzesgyarmaton” Akcióterületi Tervét elfogadja a tárgyalás során 

elhangzott kiegészítésekkel.  

Megbízza a Polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse el, azt írja alá, 

illetve az egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 
 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a DAOP-5.1.1-

12 kódszámú, „Szociális célú városrehabilitáció” című pályázati 

konstrukció keretében. 

Megbízza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: a pályázati előírások szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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H A T Á R O Z A T 

12/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi 

üzleti tervét elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

13/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 

Felügyelőbizottságának Ügyrendjét jóváhagyta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft.  2012. évi üzleti évéről szóló 

beszámolót elfogadta. 

 

H A T Á R O Z A T 

15/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

16/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja azzal a módosítással, 

mely szerint a 124/2012. (IX. 20.)Kt. számú határozat végrehajtási 

határidejét – az IVS pályázat eredményétől függően – módosítja 2013. 

június 30-ra.  

 

 

H A T Á R O Z A T 

17/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 
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A képviselő-testület a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Szabályzat kiadásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

   dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2013. március 1-jei hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

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

alábbiak szerint módosul: 

A Jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A település Polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki 

a Jegyzőt. 

Felette a munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

 

Az alapító okirat 5./ pontjában a Jogszabályban meghatározott 

közfeladata: alatti szövegrész az alábbiak szerint módosul: 

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

önkormányzatok működésével, valamint a Polgármester vagy a Jegyző 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában. 

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

alábbiak szerint módosul: Füzesgyarmat Város közigazgatási területe 

 

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

alábbi szövegrész: 

Körzeti államigazgatási feladatok – okmányiroda, építéshatósági és 

gyámhivatal – Bucsa és Kertészsziget közigazgatási területén is. 
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Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: d./ pontjában az irodavezetők 

szövegrész helyébe az Osztályvezetők megjelölés kerül. 

 

Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: pontjában az alaptevékenység 

szakfeladatok felsorolásból kiemelésre kerülnek az alábbi szakfeladat 

számok és szöveges megjelölésük:  

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 

851011 Óvodai nevelés, ellátás.  

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.  

882112 Időskorúak járadéka 

889935 Otthonteremtési támogatás 

889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

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

végezze el, és arról az érintetteket értesítse. 

 

Határidő:  2013. március 1. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

H A T Á R O Z A T 

19/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Füzesgyarmat – „solar mező” 

projekt KEOP pályázathoz szükséges saját forrás összegét az alábbiak 

szerint vállalja biztosítani: 

 

Pályázati konstrukció neve 

és 

Új Széchenyi Terv – Környezetvédelmi és Energia 

Operatív Program „Megújuló energia alapú 

villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, 

valamint biometán termelés” 

száma (Prioritás) KEOP 2012-4.10.0/C 

A projekt megnevezése, a 

pályázati anyagban 

megjelölttel összhangban 

 

„Füzesgyarmat – „solar mező” projekt” 

A pályázat megvalósítási 

helyszínének pontos címe,  

helyrajzi száma 

 

Füzesgyarmat, külterület 0416/48 hrsz  

A tervezett beruházás teljes 

beruházási költsége a 

pályázattal megegyezően 

299.900.000.- Ft  

azaz kettőszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer 

Forint 
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A tervezett beruházásnak a 

támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési 

költsége (elszámolható 

költsége) a pályázattal 

megegyezően 

 

299.900.000.- Ft  

azaz kettőszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer 

Forint  

Az önkormányzati saját erő 

számszerű összege és 

forrásai (saját forrás, hitel, 

egyéb) a pályázattal 

megegyezően, legfeljebb 

 

44.985.000.- Ft  

azaz negyvennégymillió-kilencszáznyolcvanötezer 

Forint 

 

Forrás megjelölése: Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata a „Füzesgyarmat – „solar mező 

projekt” beruházáshoz az önerő biztosítását  

koncessziós díjból kívánja fedezni a KEOP 

támogatás elnyerése esetén. A koncessziós díjat az 

üzemeltetési közbeszerzésben már az ajánlati 

dokumentációban kívánjuk előírni. 

 

A KEOP forrásból származó 

támogatás igényelt összege a 

pályázattal megegyezően, 

legfeljebb 

254.915.000.- Ft  

azaz Kettőszázötvennégymillió-kilencszáztizenötezer 

forint 

Önkormányzati kötelezettség 

vállalás: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az 

KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén 

az önkormányzati saját forrás összegét (koncessziós 

díjat) a költségvetésében elkülönítve szerepelteti a 

fentiek szerinti feltételekkel és  módon. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

1.Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

szilárdhulladék közszolgáltatás elvégzésére közbeszerzési pályázatot ír ki a 

melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

kiírás megjelentetéséről és lebonyolításáról gondoskodjon. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit 

Kft-t, hogy a települési szilárdhulladék közszolgáltatási szerződésünk 

hatályát hosszabbítsuk meg 2013. június 30. napjáig, a szerződés további 

pontjai változatlanul hagyásával. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szerződés 

meghosszabbításával kapcsolatban járjon el, annak aláírására 

felhatalmazza. 

 

Határidő: 1. pont esetében azonnal,  

  2. pont esetében 2013. február 28. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2010. 

(V. 27.)Kt. számú határozatban megállapított – a Szeghalom-Füzesgyarmat 

Kistérségi Vízmű vagyonra vonatkozó – tulajdoni hányad értékét bruttó 

191.179.026,-Ft-ra  módosítja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a módosításról értesítse az ALFÖLDVÍZ 

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-t és intézkedjen a módosítás 

átvezetéséről az önkormányzat könyvelésében.  

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Barta Józsefné (5525 

Füzesgyarmat, Somogyi Béla utca 53.) vállalkozót – a helyi vállalkozások 

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

rendelet alapján – 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint munkahelyteremtő 

támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg Barta 

Józsefnével a megállapodást és az aláírást követő 15 napon belül 

gondoskodjon a támogatás átutalásáról a támogatott számlájára. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

határozat nyilvános közzétételéről. 

 

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

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző  

 

 

H A T Á R O ZA T  

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

 

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

hrsz-ú földterületek cseréjéhez: 

 

Homoki Attila tulajdonát képező: 

 

- 3059 hrsz    17,27 AK 

- 3128 hrsz-ú    8,64 AK 

- 3140 hrsz-ú    4,43 

 

Önkormányzat tulajdonát képező: 

 

- 2949 hrsz-ú  6,03 AK 

- 2951 hrsz-ú  6,89 AK 

- 2954 hrsz-ú  3,01 AK 

- 2994 hrsz-ú  5,24 AK 

- 2935 hrsz-ú  4,19 AK 

- 2928 hrsz-ú  6,61 AK 

- 2997 hrsz-ú  4,44 AK 

 

 

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

készpénzben tartozik megfizetni, mely összeget az önkormányzat csak 

földvásárlásra fordíthatja. 

 

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

3698/2 hrsz-ú, 0,5029 Ha területű, 10,51 AK értékű földterületet, melynek 

az értékét az önkormányzat csak földvásárlásra fordíthatja. 

 

A képviselő-testület az értékbecslés elvégzésére Szabó Bálint ingatlan-

értékbecslőt jelöli ki.  

Megbízza a polgármestert, hogy tárgyaljon Zs.Nagy Sándorral az 

értékbecslési díj összegéhez való hozzájárulással kapcsolatban. 
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A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a csere/adásvétel 

lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére, majd pedig a 

csere/adásvételi szerződések előterjesztésére. 

 

Határidő:   2013. március 31. 

Felelős:     Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

24/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

önkormányzati tulajdonba adás céljából vételi igényt nyújt be a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez a füzesgyarmati 0152/10 hrsz-ú, 1 ha 3361 

m
2
 területű udvar és gazdasági épület művelési ágú és a Magyar Állam 

(kezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező 

ingatlanra, szociális alapellátási feladat ellátására, elsősorban szociális célú 

tűzifa tárolása és elhelyezése céljára. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

füzesgyarmati lakosok részére végzett ingyenes nőgyógyászati szakrendelés 

finanszírozásához – 2013. január 1-től – bruttó 49.000,-Ft-ot biztosít a 

feladatot ellátó dr.Jánky Béla szülész-nőgyógyász szakorvos részére.  

A támogatást a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

 

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

Megbízza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően, módosítsa a 

feladat ellátására dr.Jánky Béla szülész-nőgyógyász szakorvossal kötött 

vállalkozói szerződést. 

Határidő:  2013. február 28. 

Felelős:     Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság javaslatát figyelembe véve, az 

Alföldvíz  Zrt. Rekonstrukciós Osztályának előterjesztését az ivóvízhálózati 

rekonstrukciós munkák jóváhagyásával kapcsolatban, leveszi napirendről. 
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 Megbízza a polgármestert, hogy tárgyaljon az Alföldvíz Zrt-vel a 

rekonstrukciós munkákkal kapcsolatban. 

 

Határidő: 2013. március 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tranzakciós 

illetékről szóló törvényben meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások után 

megállapított tranzakciós illeték áthárításáról szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

 

Az alapszerződés egyedi konstrukciójának megtartása mellett felhatalmazza 

Bere Károly polgármestert az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi 

Bank Nyrt-vel fennálló bankszámlaszerződések aláírására, mely a 

tranzakciós illeték áthárítását, „Hirdetményforgalmi különdíj mellett” 

elnevezéssel építi be a fennálló számlavezetési szerződésbe.  

 

Határidő: 2013. február 15. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lázár Lajos 

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

elhelyezésére a Füzesgyarmat, Kossuth utca 67. sz. alatti, volt 

önkormányzati lakást jelöli ki. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy Lázár Lajossal a gyűjtemény 

elhelyezésével kapcsolatos megállapodást kösse meg. 

 

Határidő:  2013. március 15. 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

29/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázati 

felhívást fogadta el a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására: 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására 

FÜZESGYARMATON 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új 

munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági helyzetének 

javítását. Ennek alapján  Füzesgyarmat Önkormányzata a foglalkoztatottság 

növelésének és a füzesgyarmati álláskeresők munkához jutásának 

megkönnyítése érdekében 2009. július 3-án megalkotta a helyi 

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

önkormányzati rendeletét.   Füzesgyarmat Önkormányzata a vonatkozó 

rendelet alapján támogatni kívánja Füzesgyarmat közigazgatási területén 

székhellyel rendelkező azon mikro-, kis- és középvállalkozásokat, továbbá 

szövetkezeteket, valamint az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni 

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

gazdaságokat és családi gazdálkodókat, aki a rendeletben foglalt támogatási 

feltételeknek megfelelnek. 

 

Ennek alapján  Füzesgyarmat Önkormányzata  

 

pályázatot hirdet a  helyi vállalkozások munkahelyteremtő 

támogatására 

 

A pályázat kiírója: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

 

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

életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében 

ösztönözze a vállalkozások útján Füzesgyarmat város közigazgatási 

területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. 

Ennek érdekében Füzesgyarmat Önkormányzata (továbbiakban: 

önkormányzat) új munkahelyek létesítését célozva, vissza nem térítendő 

támogatás nyújtásával közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani 

ezen vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük 

elindítási vagy működtetési költségeinek csökkentéséhez.   

  

A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 10.000.000 Ft, 

mely európai uniós támogatást nem tartalmaz.  

 

A támogatás formája: a vállalkozások részére a következő formákban 

nyújtható támogatás: 

       -   vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: forinttámogatás). 
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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 
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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.  
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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 2013. március 31-ig jogvesztő határidővel történik.  
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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. 

 



 20 

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 
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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.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás honlapon történő 

megjelentetéséről gondoskodjon. 

 

 Felelős:   Bere Károly polgármester 

 Határidő: pályázat megjelentetésére 2013. február 18. 
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H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be, a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-

2012-5.5.0/A kódszámú „Épületenergetikai Fejlesztések és Közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” című pályázati kiírásra „Városháza és 

Központi Iskola energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton” címen. 

 

A szükséges önerőt az önkormányzat 2013-as évi költségvetésében 

biztosítja. 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 

magára nézve elismeri és betartja.  

A pályázat beadási határideje: 2013. február 15. 

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

Határidő: pályázat beadására 2013. február 15.  

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, de a füzesgyarmati 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére üzemeltetésre átadott Mercedes típusú 

tűzoltó gépjármű értékesítéséből befolyt 350.000,-Ft-ot az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület (5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1.) részére átadja 

másik tűzoltó gépjármű vásárlása céljából.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg átutalásáról. 

 

Határidő: 2013. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

32/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja a 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által, 2013. február 12-én, a 

16/2013. (II. 12.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodást. 
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Felkéri a Jegyzőt a határozat illetékesekhez való továbbítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Makai Sándor jegyző  

 

 

Március 28-ai nyílt ülés 

 

 

H A T Á R O Z A T 

33/2013. (III. 28.)Kt.sz.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

március 28-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1./ Beszámoló a turizmus helyzetéről, előterjesztés a Hotel Gara újraindításának 

lehetőségéről 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Balogh István Nemzeti Gazdasági 

és Társadalmi Tanács tagja, Tomicsek János befektető, Kovács 

Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 

 

2./ Kistérségi Közösségi Pontok létrehozása Füzesgyarmaton c. pályázatról 

döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 
 

3./  Beszámoló a Városétkeztetés 2012. évi működéséről 

       Előadó: Furkó Sándor üzemeltető  
 

4./ A játszóterek használati rendjéről szóló rendelettervezet megtárgyalása és 

elfogadása 

   Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester, dr. Makai Sándor jegyző      
 

5./ Vízterhelési díj tárgyévi mértékéről egyetértési jog gyakorlása 

       Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző  
 

6./ A „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezésű 

BM rendelet alapján meghirdetett pályázaton való részvételről döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 
 

7./ „Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal Szociális Épületének Gépészeti 

Felújítása” elnevezésű BM rendelet alapján meghirdetett pályázaton való 

részvételről döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 
  

8./ Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Várkonyiné Csáforda Éva Oktatási, 

Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság elnöke 
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9./ Bejelentések    

1. A bölcsődei gondozási díj meghatározása 

         Előadó: Bere Károly polgármester, Kiripóczki Istvánné mb. 

bölcsődevezető 
     

2. Szociális Intézmények kérelme a pszichológiai szolgáltatás 

óraszámának emelésére, illetve a     költségek átvállalására 

                 Előadó:  Bere Károly polgármester, Szabó Lászlóné telephely-

koordinátor 
 

3. Önkormányzati földcsere és földértékesítés ügyében döntés 

  Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

 4. 2013. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása 

  Előadó: Bere Károly polgármester 

 

  5. „Napenergia alapú villamos energia termelés Füzesgyarmaton” projekt 

pályázati önrész biztosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

34/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városétkeztetés 

2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

A Képviselő-testület a Hotel Gara Szálloda további működtetésére 

vonatkozó előterjesztésben foglaltakat  megtárgyalta és az abban foglaltak, 

valamint a település életében foglalkoztatási, gazdasági, és idegenforgalmi 

szempontból betöltött szerepére való tekintettel a szálloda  önkormányzat 

által történő bérbevételét támogatja. 

Felhatalmazza Bere Károly polgármestert, hogy a szálloda tulajdonosával, a 

Recovery Ingatlanhasznosító Zrt-vel a kapcsolatot felvegye és a bérleti 

szerződéstervezetet a soron következő képviselő-testületi ülésre  

előterjessze. 

Határidő:  2013. április 25. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

H A T Á R O Z A T 
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36/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2013. évre igénybe vehető közmunka programját a szálloda 

vendégfogadásra alkalmassá tételére kívánja felhasználni. 

Megbízza a polgármestert, hogy a közmunka pályázatot készítesse el a 

polgármesteri hivatal apparátusával, és a beadásról gondoskodjon. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

        H A T Á R O Z A T 

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

 

A Képviselő-testület a Hotel Gara Szálloda működtetését magántőke és 

önkormányzat közös gazdasági társaság formában kívánja ellátni. 

Felhatalmazza Bere Károly polgármestert, hogy a testületi döntés 

végrehajtására vonatkozó előterjesztéseket a soron következő képviselő-

testületi ülésre  előterjessze. 

Határidő:  2013. április 25. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

38/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

 

A Képviselő-testület a Hotel Gara Szálloda működtetésére a 2013. évi 

költségvetéséből 20 millió forintot biztosít, a vállalkozások 

munkahelyteremtő támogatásának, valamint a fejlesztési céltartalék terhére. 

Megbízza a jegyzőt, hogy az előirányzatok átvezetéséről a féléves zárásig 

gondoskodjon.  

Határidő:  2013. szeptember 15. 

Felelős:    dr.  Makai Sándor jegyző 

 

 

H A T Á R O Z A T 

39/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglalt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt projektet 

megtárgyalta, az abban foglaltakat a szükséges kiegészítésekkel elfogadja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a továbbiakban 

szükséges intézkedéseket tegye meg, a vagyonkezelési szerződést kösse 

meg. 

A projekttel kapcsolatos eredményekről a képviselő-testületet a jövőben 

tájékoztassa. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

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

fogyasztói szegmensenként az alábbi nettó árak szerint fogadja el: 

 

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

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

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

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

 

Megbízza a jegyzőt, hogy a határozatot az Alföldvíz Regionális 

Víziközmű-Szolgáltató Zrt. részére küldje meg. 

 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő:  2013. március 29. 

 

 
H A T Á R O Z A T 

41/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

 

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása” elnevezésű BM rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívásra, 

változtatás nélkül, az előző évben beadott megegyező összegekkel és adatokkal: 

 

Nettó 8 210 000;- Ft 

+áfa 2 790 000;- Ft 

Bruttó 11 000 000;- Ft 

  

Ebből önerő 

(10%) 
1 100 000;- Ft 

Igényelt 9 900 000;- Ft 
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támogatás 

 
Az önkormányzat a szükséges önerőt az éves költségvetésében biztosítja. 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályzatát magára 

nézve elismeri és betartja. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

42/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

 

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium rendelete 

alapján meghirdetett „önkormányzati felzárkóztatási támogatás” 

igénybevételére „Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal Szociális 

Épületének Gépészeti Felújítása” címen. 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 

magára nézve elismeri és betartja.  

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

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

költségvetésének a terhére: 

 

 

Füzesgyarmati Református 

Egyházközség 400 000,00 Ft 

 

Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló 

Fiatalság Továbbtanulásáért 

Közalapítvány 250 000,00 Ft 

 Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség 100 000,00 Ft 

 Hegyesi Kick-boksz Sport Egyesület 400 000,00 Ft 

 Híd a Jövőért Egyesület 200 000,00 Ft 

 MKKSZ Helyi Alapszervezete 200 000,00 Ft 

 

Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 

Egyesület 600 000,00 Ft 

 Szeplőtelen Fogantatás Plébánia 100 000,00 Ft 

  

Felelős:   szerződéskötésre Bere Károly polgármester, 
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     nyilvános közzétételre dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő: szerződéskötés folyamatosan 2013. december 31-ig 

     nyilvános közzétételre 2013. április 15. 

 

H A T Á R O Z A T 

44/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hegyesi János Városi Könyvtár 

és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetéséből képződött 

pénzmaradványból, majd 2014. évtől kezdődően minden évben az 

intézmény költségvetésében biztosítja a Füzesgyarmati Népi 

Kismesterségek és Kézművesek Egyesülete által készített, és évente 

Füzesgyarmat lakossága részére közterületen kialakított és elhelyezett 

betlehemes és adventi koszorú felújítási költségeit. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő:  folyamatosan  

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Füzesgyarmat Város Bölcsődéjében 

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

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Határidő:  2013. április 1. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom 

Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kérésére 

300.000,-Ft-ot biztosít a Füzesgyarmat, Bethlen utca 9. szám alatt működő 

szociális intézményegység pszichológiai szolgáltatás óraszám emelésének 

költségeire. 

 

A támogatást az önkormányzat 2012. évi költségvetési pénzmaradványából 

biztosítja.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy a fenti összeg átadásáról intézkedjen. 
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Határidő:  2013. április 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező: 2928, 2935,2949, 2951, 2954, 2994 hrsz-ú zártkerteket 

elcseréli a Homoki Attila Füzesgyarmat, Mátyás u. 16/A. szám alatti lakos 

tulajdonát képező: 3059/3, 3128, 3140 hrsz-ú zártkertekkel.  

 

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

megfizetésével létrejöhet a földterület cseréje. Az így keletkezett bevételt 

az önkormányzat ingatlan vásárlásra használhatja fel.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a csereszerződés aláírására, megbízza a 

Jegyzőt a szerződés előkészítésével. 

 

Felelős:    Bere Károly polgármester  

      dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő: 2013. április 5. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovácsné Kéki 

Ilona, 5525 Füzesgyarmat, Bethlen utca 19/A. szám alatti lakos részére 

értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező 3698/2 hrsz-ú (5029 m
2
, 

10.51 AK értékű, zártkert műv. ágú) ingatlant 386.000.-ft vételárral.  

 

A bevételt az önkormányzat ingatlan vásárlásra használhatja fel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a csereszerződés 

aláírására, megbízza a Jegyzőt a szerződés előkészítésével. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester  

   dr. Makai Sándor jegyző 

 

Határidő:  2013. április 5. 

 

H A T Á R O Z A T 

49/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervét.  

 

Megbízza a jegyzőt, a közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő 

nyilvánossá tételével.  

 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

 

Határidő: értelem szerint  

 

 

H A T Á R O Z A T 

50/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Füzesgyarmat – „solar mező” projekt 

KEOP pályázathoz szükséges saját forrás összegét az alábbiak szerint vállalja 

biztosítani: 

 

Pályázati konstrukció neve 

és 

Új Széchenyi Terv – Környezetvédelmi és Energia 

Operatív Program „Megújuló energia alapú 

villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, 

valamint biometán termelés” 

száma (Prioritás) KEOP 2012-4.10.0/C 

A projekt megnevezése, a 

pályázati anyagban 

megjelölttel összhangban 

 

„Füzesgyarmat – „solar mező” projekt” 

A pályázat megvalósítási 

helyszínének pontos címe,  

helyrajzi száma 

 

Füzesgyarmat, külterület 0416/48 hrsz  

A tervezett beruházás teljes 

beruházási költsége a 

pályázattal megegyezően 

299.900.000.- Ft  

azaz kettőszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer 

Forint 

A tervezett beruházásnak a 

támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési 

költsége (elszámolható 

költsége) a pályázattal 

megegyezően 

299.900.000.- Ft  

azaz kettőszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer 

Forint  

Az önkormányzati saját erő 

számszerű összege és 

forrásai (saját forrás, hitel, 

egyéb) a pályázattal 

megegyezően, legfeljebb 

149.950.000.- Ft  

azaz száznegyvenkilencmillió-kilencszázötvenezer 

Forint 
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 Forrás megjelölése: Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata a „Füzesgyarmat – „solar mező 

projekt” beruházáshoz az önerő biztosítását  

koncessziós díjból kívánja fedezni a KEOP 

támogatás elnyerése esetén. A koncessziós díjat az 

üzemeltetési közbeszerzésben már az ajánlati 

dokumentációban kívánjuk előírni. 

 

A KEOP forrásból származó 

támogatás igényelt összege a 

pályázattal megegyezően, 

legfeljebb 

149.950.000.- Ft  

azaz száznegyvenkilencmillió-kilencszázötvenezer 

Forint 

Önkormányzati kötelezettség 

vállalás: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az 

KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén 

az önkormányzati saját forrás összegét (koncessziós 

díjat) a költségvetésében elkülönítve szerepelteti a 

fentiek szerinti feltételekkel és -módon. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Április 25-ei nyílt ülés 

 

H A T Á R O Z A T 

51/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 

25-ei ülésén az alábbi napirendeket zárt ülésen tárgyalja meg: 

 

1./ A 2013. évi munkahelyteremtő pályázatokról döntés 

     Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

 2./ Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány támogatása  

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

52/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 

25-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  
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1./ Gara Hotel bérleti szerződés-tervezetének jóváhagyása, közös gazdasági 

társaság létrehozásáról döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Sándor Gyuláné 

pénzügyi osztályvezető 

 

4./  A 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Sándor Gyuláné 

pénzügyi osztályvezető 

 

5./ A 2012. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

6./ Az önkormányzat 2014. évi koncepciójának meghatározása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Sándor Gyuláné 

pénzügyi osztályvezető 

 

7./ Óvodavezetői pályázat kiírása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

8./ Tájékoztató a vállalkozói alapból támogatott vállalkozások foglalkoztatási 

helyzetéről  

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

9./ ÁROP pályázattal kapcsolatos döntés 

       Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 10./ A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi előtársasági 

időszakra eső egyszerűsített éves beszámolójának az elfogadása 

     Előadó: Bere Károly polgármester, Turbucz Róbert kft. ügyvezetője 

 

11./ Bejelentések 

1. Kastélypark Fürdő Kft. tagi kölcsön kérelme 

Előadó:   Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. 

ügyvezetője 

 

2. Településrendezés terv módosítása 

     Előadó: Bere Károly polgármester, Hegyesi Róbert építéshatósági  

         ügyintéző  
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3. Megbízás meghosszabbítása könyvvizsgálói feladatok ellátására 

     Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi  

         osztályvezető  

 

4. Ingatlanvásárlási és értékesítési kérelemről döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5. Előterjesztés Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak kijelöléséről és 

megbízásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

6. A Füzesgyarmati Sporttelep névadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

7.  Előterjesztés a füzesgyarmati üres telektulajdonú, víziközmű hátralékkal 

rendelkező lakosokkal való tárgyalásról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

8. Gyermekek születése utáni faültetés 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

9. Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetési eljárása 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

10. Javaslat a Képviselő-testület által adományozható szakmai díjak és 

elismerések nyílt testületi ülésen történő átadására 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

11. Dr. Laskai András és id. Laskai András vételi kérelme 

      Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

53/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Gara Szálló bérleti szerződésének megkötéséhez hozzájárul az ülésen elhangzott 

szerződés kiegészítésekkel együtt, így: 

- a közüzemi szolgáltatókkal a bérlő kössön 

szerződést, 

- a tulajdonost terhelő adókat fizesse meg a bérbeadó 

tulajdonos,  

- az energia tanúsítványt szerezze be, 

- a vagyonbiztosítást ha az önkormányzat köti meg, az 

önkormányzat kapja meg a kártérítést is, 
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- indokolás nélküli felmondás maradjon ki, 

- járuljon hozzá, hogy az üzemeltetést az 

önkormányzat és a befektető által létrehozott kft. 

lássa el, 

- gazdasági tevékenység folytatására tovább albérletbe 

adhassa az önkormányzat a bérlemény x %-át, 

- a bérleti szerződés óvadék összegét az üzemeltető kft. 

biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a májusi képviselő-

testületi ülésre terjessze elő a kft. üzleti tervét.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bérbeadóval történő 

további tárgyalásokra és a bérleti szerződés aláírására.  

A Képviselő-testület felkéri Tomicsek János befektetőt, hogy a bérleti 

szerződéssel kapcsolatban segítse elő a Bérbevevő önkormányzat érdekeinek 

érvényesítését a Bérlővel folytatott tárgyalások során. 

 

Határidő:  2013. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

54/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 

15-ei időponttal, a Gara Hotel üzemeltetésére Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata 50 % tulajdoni résszel és a Füzinwest Kft. (Budapest) 50 % 

tulajdoni résszel gazdasági társaságot hoz létre Füzesgyógy 

Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített 

cégneve: Füzesgyógy Kft.) elnevezéssel. 

 

A társasági szerződés tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja.  

 

A társaság székhelyéül a Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám alatti 

ingatlant jelöli ki. 

 

A társaság tevékenysége: Sport és gyógyászati céllal hotel üzemeltetése.  

 

A társaság időtartama: határozatlan idő. 

 

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét 50 % -50 % -os tulajdoni 

résszel korlátolt felelősségű társaságként végzi. 
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A társaság tagjai: Füzinwest Kft. (Budapest) és Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata. 

 

A társaság törzstőkéje: 500 000,- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzből áll, 

amely a törzstőke 100 százaléka. Ebből az alapításkor a társaság 

számlavezető bankjába befizetett összeg 500.000,-Ft, a pénzbeli 

hozzájárulás 100 százaléka. 

 

A felmerülő cégeljárási illetéket, mely 100.000 Ft, a jogi személyiségű kft. 

közzétételi költségtérítését, mely 5.000 Ft  és a tagok fele-fele arányban 

biztosítják. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság alapítása, a 

cégbejegyzési eljárás során az alapítók teljes jogú képviselőjeként eljárjon, 

a cégalapítással kapcsolatos valamennyi okiratot az alapítók törvényes 

képviselőjeként aláírjon.  

 

 Határidő: 2013. május 31. 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

55/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyógy 

Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjének Molnárné Dalmadi Terézia (anyja neve: Filus Terézia) 

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 67. szám alatti lakost választja meg 2013. 

május 15-től, határozatlan időre.  

 

 Határidő:  2013. május 15. 

 Felelős:        Bere Károly polgármester  

 

 

H A T Á R O Z A T 

56/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Recovery 

Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve 

u. 4-14.), valamint a Füzesgyarmat Város Önkormányzata között 

kötendő bérleti szerződés-tervezetet – a Thermal Hotel Gara Gyógyszálló 

épületére vonatkozóan – az  előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felhatalmazza Bere Károly polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
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 Határidő: 2013. június 30. 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

57/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja azzal, hogy az Alföldvíz 

Zrt. rekonstrukciós munkáival kapcsolatos tárgyalásokról a következő 

testületi ülésen a polgármester tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet.  

 

Határidő:  2013. május 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

58/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadta. 

 

 

H A T Á R O Z A T 

59/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2012. évben keletkezett pénzmaradvány felhasználását az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

Ezer forint 

-  3.770      Közüzemi számlák zárása, önkormányzatot illető költségek                   

-  3.612      EU Önerő Alap megelőlegezés többlet lehívás  

-  4.000      Közfoglalkoztatás önerejére                            

-  4.000      Katolikus kápolna előtti terület rendezés 

-  2.000      Lurkófalva Óvoda udvari játékok létesítése 

-     200      Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány támogatása 

-     373      ESZI pszichológiai szolgáltatás  

 17.955 

 

Polgármesteri Hivatal:   4.026 ezer forint: 

-  2.062      Közüzemi számlák zárása, hivatalt érintő  

-  1.964      Jutalomkeret 

   4.026 
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Közművelődési Intézmény: 1.198 ezer forint                     

 

-       23     Közüzemi számlák zárása, intézményt érintő 

-     150     Betlehem és adventi koszorú készítésre 

-  1.025     Rendezvények szervezése        

   1.198 

 

Kossuth Közoktatási Intézmény 6.285 ezer forint 

                    

-  4.500  Eredeti előirányzatként beterveztük a Lurkófalva  

                Óvoda költségvetésébe  

-  1.785  IPR keret 2012. évi és 2013. évi felhasználásának fedezete, 

                áthúzódó közüzemi számlák kiegyenlítése. 

    6.285 

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a felhasználások 

előirányzatainak a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelettel elfogadott 

2013. évi költségvetési előirányzatok módosításaként kerüljenek 

átvezetésre. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

60/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetés-készítésének további munkálataira 

vonatkozó koncepcióját az  alábbiak szerint határozza meg: 

 

1.) A Gazdasági program célkitűzéseinek áttekintése, a gazdasági program 

és a 2014. évre tervezett feladatok összhangjának biztosítása. 

 

2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 

határozat elfogadása, amelynek keretében áttekintésre kerül a Kormány 

által benyújtott, a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat. A 

törvényjavaslat alapján előzetes számítás készül a támogatás várható 

nagyságrendjére vonatkozóan. Szintén számítás készül az adóbevételekre, 

valamint az analitikus nyilvántartások adatai alapján a további tervezhető 

bevételekre.  
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(3) A helyi működési bevételeket, valamint a helyi adóbevételeket érintő 

rendeleteket és határozatokat  módosítás céljából,  előremutató 

javaslatokkal  a Képviselő-testület 2012. decemberi ülésére elő kell 

terjeszteni.  

4.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 

szabályozásáról szóló rendelet megalkotása. 

5.) A 2014. évi költségvetési  rendelettervezethez szükséges adatgyűjtés  

valamennyi költségvetési intézmény és önkormányzati  gazdasági 

társaságtól. 

 

6.) A 2014. évi költségvetési javaslatra vonatkozó egyeztetésének 

lefolytatása, a rendelettervezet összeállítása. 

 

7.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2014. évi költségvetés készítésére az alábbi alapelveket 

határozza meg: 

 

1. A költségvetés szervesen illeszkedjen a ciklusprogramban 

megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez, érvényre juttatva az eltelt 

években megfogalmazott prioritásokat. 

2. Elsődleges célt képez a szennyvízberuházásra felvett hitel törlesztése, 

kamatainak pontos fizetése a részleges állami adósságátvállalással 

korrigált összegben, valamint figyelembe kell venni a meglévő, többéves 

kihatással járó kötelezettségeket. 

3. Gazdálkodásunk pénzügyi lehetőségeit főként a 2013. évben bevezetett 

állami feladattámogatási rendszer és a helyi adóbevételeink nagysága 

határozza meg. 

4. Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről alkotott törvény alapján 

önkormányzatunk által igénybe vehető források maximális lehívására kell 

törekedni. 

5. Pályázati kiírások figyelemmel kísérése kiemelt feladat, a testületet 

tájékoztatni kell a lehetőségekről, mind a működés, mind a beruházási 

célok megvalósítása során. 

6. Az önkormányzati források tervezésénél a  decemberi testületi ülésen 

megállapított díjakkal kalkulált összeget kell a költségvetési rendeletet 

tervezetbe beépíteni. 

7. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a 

következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.     

8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanai értékesítésének, 

hasznosításának vizsgálata történjen meg. Ingatlanértékesítés bevételei 

csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek 

biztosítására. A vagyontárgyak értékesítésére a kihasználtság és a 
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jövőbeni célok alapos megfontolása után a jogszabályokban 

meghatározott keretek között kerülhet sor.  

9. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati 

feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a 

költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az 

önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat 

kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem 

veszélyeztetheti. 

10. Az önkormányzat lehetőségei szerint támogatja a munkahelyteremtést. 

11. A közfoglalkoztatás mértékét az igénybe vehető központi támogatások 

függvényében határozza meg. 

12. A szociális területen lehetőség szerint meg kell őrizni az elmúlt években 

bevezetett helyi támogatási formákat, de alkalmazkodni kell az ágazati 

törvények módosulásából eredő változásokhoz is.   

13.  Kiadásaink között a személyi juttatások mértékét egyrészt a 

foglalkoztatott létszám, másrészt, a közszférában alkalmazandó 

illetményalapok az irányadók. Az önkormányzat törekszik, hogy a 2013. 

évi béren kívüli juttatások 2014. évben megillessék a dolgozókat. 

14.  A dologi kiadások tervezésénél elvárás a szakmai szükségesség 

alátámasztása. A minőség megőrzése mellett a legkisebb költség 

felvállalására kell törekedni.   

15. Követelmény mind a tervezésnél, mind az évközi alkalmazások során a 

közfeladat ellátás szakmai és gazdasági követelményrendszere 

kettősségének érvényesítése, a célszerű és takarékos gazdálkodás. 

16.  A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, 

megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  

17. A Képviselő-testület igényt tart arra, hogy minden intézményvezető az 

elemi költségvetéshez mellékeljen írásos magyarázatot, melyben leírja, 

hogy milyen konkrét célokat kíván megvalósítani 2014. évben, és milyen 

forrásokat kíván arra felhasználni. 

18. Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi 

társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását, 

melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. 

Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező 

önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött 

megállapodás szerint részt vesznek.  

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe 

véve a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert hogy a 

rendelet-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvény 

hatálybalépését követő 45. nap. 

Felelős:        Bere Károly polgármester 
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 H A T Á R O Z A T 

61/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír 

ki a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői állására a 

melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Jegyzőt, hogy ellássa a pályázati 

eljárás lebonyolításával összefüggő előkészítő feladatokat. 

 

Határidő:  2013. május 1. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

H A T Á R O Z A T 

62/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülésen 

elhangzott kiegészítésekkel elfogadta a vállalkozói alapból támogatott 

vállalkozások foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatást. 

 

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a munkahelyteremtő támogatások 

szerződés szerinti teljesítésének folyamatos ellenőrzésére és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelem szerinti 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző 

 

H A T Á R O Z A T 

63/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja 

pályázatát a „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő 

önkormányzatok számára” ÁROP 1.A.5.c. pályázatra. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerinti 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

64/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. előtársasági időszakra 

eső mérlegét 538.296 eFt eszköz és forrásegyező összegben, továbbá 

eredmény-kimutatását – 728 eFt adózott eredménnyel jóváhagyja. 

 

H A T Á R O Z A T 

65/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 

hogy a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi adózott 

eredményéből osztalék nem kerül kifizetésre.  

 

A -728 eFt adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre. 

 

H A T Á R O Z A T 

66/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiadások és 

bevételek időbeni eltérése miatt 2013. január 1-től 15.000.000,-Ft tagi 

kölcsönt nyújt a 2013. évi költségvetés terhére a Füzesgyarmati 

Kastélypark Fürdő Kft. részére, melyet 2013. augusztus 31-ig köteles 

visszafizetni. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a tagi-kölcsönszerződések 

megkötése és a pénz átadása ügyében. 

 

Határidő:  tagi-kölcsönszerződés megkötésére 2013. május 15. 

      visszafizetésre 2013. augusztus 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. 

ügyvezetője 

 

H A T Á R O Z A T 

67/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati tulajdonban lévő füzesgyarmati 0613 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan, az önkormányzati és magántulajdonban lévő füzesgyarmati 

0416/46, 0416/48, 0416/49, 0416/70, 0416/71 hrsz-ú ingatlanokra, a 

magántulajdonban lévő füzesgyarmati 403, 404, 406-412, 399-401/2 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozóan, a magántulajdonban lévő füzesgyarmati 0746/8 

hrsz-ú ingatlanra benyújtott igények alapján, továbbá a szintén 

magántulajdonban lévő füzesgyarmati 1853 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 

a rendezési terv ezen belül is az építési szabályzat és szabályozási terv 

módosítását határozza el. 
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Egyidejűleg a 105/2012. (VI. 21.) Kt. számú határozatát hatályon kívül 

helyezi. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző 

 

H A T Á R O Z A T 

68/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy a külön törvényben meghatározottak szerint 

településrendezési szerződés megkötése érdekében vegye fel a kapcsolatot 

a Füzes-Biogáz Bioenergia Termelő, Hasznosító és Szolgáltató Kft-vel (H-

1093 Budapest, Lónyay u. 29., 0746/8 hrsz-ú ingatlanok miatt) és Egeresi 

István egyéni vállalkozóval (403, 404, 406-412, 399-401/2 hrsz-ú 

ingatlanok miatt) annak érdekében, hogy külön-külön 500.000,- Ft 

összeggel járuljanak hozzá a településrendezési terv módosításához. 

 

Határidő:  2013. május 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

           dr. Makai Sándor 

 

H A T Á R O Z A T 

69/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Galuska 

Józsefné okleveles könyvvizsgáló, az önkormányzatnál fennálló  

könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízását, 2014. április 30-

ig  meghosszabbítja.  

 

A könyvvizsgálói díjat havi nettó 30.000.-Ft + áfa összegben állapítja meg. 

 

Megbízza a Jegyzőt a megbízási szerződés meghosszabbításával. 

 

Határidő:  2013. május  30. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

H A T Á R O Z A T 

70/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja 

Szabó Gábor Füzesgyarmat, Damjanich utca 6. sz. alatti lakos, 
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Garalaposon található 2837 hrsz-ú, 2960 m
2
, 4,88 AK értékű ingatlanát 20 

ezer Ft. ellenében.  

 

A Képviselő-testület felkéri Bere Károly polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2013. április 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

71/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti – 

visszavásárlási jog biztosításával – az 512/28. hrsz-ú ingatlan Kossuth 

utcára néző nyúlványát. 

 

Amennyiben az ingatlan értékesítésre kerül, úgy az ingatlanmegosztással  

kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

 

A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslésének elvégzésére Szabó Bálint 

ingatlan-értékbecslőt jelöli ki. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Határidő:  2013. április 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

H A T Á R O Z A T 

72/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntéshozó tagjává Sándor Gyuláné 

pénzügyi osztályvezetőt és Csák Zsolt műszaki csoportvezetőt, 

tanácskozási joggal rendelkező tagjává dr. Makai Sándor jegyzőt, a 

közbeszerzési eljárásba bevont közbeszerzési szakértő (jelen esetben dr. 

Varga Imre ügyvéd) választja meg, egyben megerősíti a Polgármester két 

ülés között hozott döntését. 

 

Felkéri a Polgármestert a megválasztottak kiértesítésére. 

 

Határidő:  2013. május 1. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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H A T Á R O Z A T 

73/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a Kossuth u. 87. sz. (630/30. hrsz.) alatti Városi Sporttelepet 2013. 

június 2. napjától kezdve Lázár Gyula, Füzesgyarmat szülöttjéről nevezi el 

az alábbiak szerint: 

„Lázár Gyula Sporttelep”. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a névadással kapcsolatos teendőket végezze 

el és az avatási ünnepséget szervezze meg. 

 

Határidő: 2013. június 2. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

74/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület megbízza a 

Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az üres telektulajdonú vízi 

közmű hátralékkal rendelkező lakosokkal.  

A megbeszélések tárgya a telektulajdon átruházása az Önkormányzat 

részére, a hátralék elengedésének fejében. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

75/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a 488-as HRSZ-ú belterületi ingatlanon fásítást kezdeményez a 

településen megszületett gyermekek tiszteletére.  

Minden megszületett gyermek után egy darab fát kíván a testület az adott 

területre ültetni. 

A megvalósításhoz a terület művelési ágát legelőből közparkká kell 

nyilváníttatni. 

   

Határidő:  értelem szerint. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

H A T Á R O Z A T 
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76/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetési eljárására 

küldött helyzetelemzés és javaslattevő egyeztetési dokumentációját.   

Javasolja, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészítése 

során vegyék figyelembe Füzesgyarmat Város Integrált Városfejlesztési 

Stratégiáját és Füzesgyarmat Város Önkormányzat Gazdasági Programját 

(2010-2014). 

 

Határidő: 2013. május 13. 

 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

 

H A T Á R O Z A T 

77/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy a Képviselő-testület által adományozható szakmai 

díjakról és elismerésekről szóló 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 

módosítására tegyen javaslatot a soron következő testületi ülésen, a díjak 

átadási lehetőségéről. 

 

Határidő:  2013. május 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

H A T Á R O Z A T 

78/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelöli 

értékesítésre a füzesgyarmati 0152/9 hrsz-ú ingatlant. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy az értékbecslést készítesse el, és a soron 

következő testületi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. május 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T 

79/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 

30-án, 16 órától a polgármesteri hivatal dísztermében rendkívüli 
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közmeghallgatást tart a szennyvízcsatorna és a kerékpárút beruházással 

kapcsolatosan, a munkatervben szereplő napirendek tárgyalása előtt.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szokásos módon a lakosságot értesítse a 

közmeghallgatásról. 

 

Határidő: 2013. május 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

2013. április 25-ei zárt ülés  

 

H A T Á R O Z A T  

80/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

füzesgyarmati Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítványt, a jó képességű 

Füzesgyarmati gyermekek továbbtanulásának elősegítése érdekében, 2013. 

évben 200 000,- forint támogatásban részesíti. 

 

A támogatás fedezetét a 2012. évi pénzmaradványból biztosítja. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő:  2013. április 30. 

 

H A T Á R O Z A T 

81/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdu-Füzes-

Tüzép Kft. – képviseli: Hajdu István ügyvezető (Füzesgyarmat, Zrínyi utca 

16.)  – a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 

12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet alapján – 1.000.000,- Ft 

munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a 

megállapodást amennyiben Támogatott az önkormányzat felé fennálló 

adótartozását 2013. május 30-ig megfizeti és az aláírást követő 15 napon 

belül gondoskodjon a támogatás átutalásáról a Támogatott számlájára  

 

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

nyilvános közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző  
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H A T Á R O Z A T 

82/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Róbert 

(Füzesgyarmat, Garalapos u. 4. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások 

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

rendelet alapján – 500.000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a 

megállapodást és az aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a 

támogatás átutalásáról a támogatott számlájára. 

 

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

nyilvános közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző  

 

H A T Á R O Z A T 

83/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Péter 

(Füzesgyarmat, Bethlen u. 3. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások 

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

rendelet alapján – 500.000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a 

megállapodást és az aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a 

támogatás átutalásáról a támogatott számlájára. 

 

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

nyilvános közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző  

 

H A T Á R O Z A T 

84/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzes-Tours Bt-

t (5525 Füzesgyarmat, Baross utca 1.) –  képviselője: Galambos Nándor 

Roland és Behán-Galambos Rita  – a helyi vállalkozások 

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

rendelet alapján – 1.000.000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a 

megállapodást amennyiben Támogatott az önkormányzat felé fennálló 

adótartozását 2013. május 30-ig megfizeti és az aláírást követő 15 napon 

belül gondoskodjon a támogatás átutalásáról a Támogatott számlájára  

 

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

nyilvános közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző  

 

H A T Á R O Z A T 

85/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Buza Tünde 

(Füzesgyarmat, Dózsa Gy. utca 12. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások 

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

rendelet alapján – 500.000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a 

megállapodást és az aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a 

támogatás átutalásáról a támogatott számlájára. 

 

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

nyilvános közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző  

 

H A T Á R O Z A T 

86/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete ABSTRAKT 

DESIGN KFT. (Füzesgyarmat, Kont utca 60. sz.) vállalkozót – a helyi 

vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) 
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önkormányzati rendelet alapján – 1.500.000,- Ft munkahelyteremtő 

támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a 

megállapodást és az aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a 

támogatás átutalásáról a támogatott számlájára. 

 

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

nyilvános közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző  

 

 

H A T Á R O Z A T 

87/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Golden Pallet 

Kft-t (5525 Füzesgyarmat, Vásártér utca 3.) –  képviselője: Pikó Csaba 

ügyvezető  – a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 

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

munkahelyteremtő támogatásban részesíti.  

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a 

megállapodást amennyiben Támogatott az önkormányzat felé fennálló 

adótartozását 2013. május 30-ig megfizeti, és az aláírást követő 15 napon 

belül gondoskodjon a támogatás átutalásáról a Támogatott számlájára  

 

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

nyilvános közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző  

 

 

2013. május 30-ai nyílt ülés 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 

30-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1.  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti időszak polgármesteri 

döntéseiről 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. Beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012. évi 

tevékenységéről 

 Előadó:  Túri János tűzoltó őrnagy,  parancsnok 

 

3.  Beszámoló a köztemető 2012. évi működéséről 

 Előadó: Kovács György „Kegyelet” Temetkezési Vállalkozás vezetője 

 

4.  Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának 

átfogó értékelése 

     Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Szabó 

Lászlóné telephely-koordinátor 

 

5. A Képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és 

elismerésekről szóló 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 

módosítása és kiegészítése 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

6. Beszámoló a 2013. évi Kistérségi Startmunka Mintaprogramról 

    Előadó: Bere Károly polgármester, Hőgye Edit mezőgazdasági és 

pályázatkezelési ügyintéző  

 

7. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. 

2012. évi egyszerűsített éves beszámolójáról 

 Előadó: Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 

 

8. A Dél-Kelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának jóváhagyása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

9. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10.Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

elfogadása  

 Előadó: Bere Károly polgármester 
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11. Füzesgyarmat Város Településrendezési Tervével kapcsolatos döntések 

meghozatala 

a) partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása, 

b) környezeti értékelés, környezeti vizsgálat szükségességéről döntés, 

c) Helyi Építési Szabályzat  teljes felülvizsgálatáról döntés 

  Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

12. A Füzesgyarmat, Kossuth utca 10. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos 

döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

13. Ingatlanok adásvételéről döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

14. Szilárdhulladék-szállítással kapcsolatos tájékoztató 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

15. Bejelentések 

1. sz. Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi 

osztályvezető 

 

2. sz. Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós munkáival kapcsolatos 

tárgyalásokról  

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

3. sz. Az Európai  Mobilitási Hét rendezvényhez való csatlakozásról döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. sz. Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. részvényvásárlásáról  

döntés 

       Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

polgármester tájékoztatását a két ülés közötti időszakban a képviselő-

testület hatáskörében meghozott polgármesteri döntésekről, mely szerint 

 

-  hiánypótlást írt alá a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítása” elnevezésű, 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján 
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meghirdetett pályázat esetében, mely azt tartalmazta, hogy az 

önkormányzat költségvetésében hol van biztosítva a saját erő összege, 

 

- aláírta a Füzesgyarmat-Szeghalom regionális vízmű-rendszerre vonatkozó 

bérleti szerződés tervezetét, 

 

- Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat intézmény átszervezésére vonatkozó szakmai 

javaslatot elfogadta, azzal egyetértett. 

 

- a Békés Megye 2013-2018 évre szóló Feladatellátási, Intézményhálózat-

működtetési és Köznevelés Fejlesztési tervével egyetértett, annak 

módosítására, illetve kiegészítésére javaslatot nem tett. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadta. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemető 

2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

92/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2012. 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:  2013. június 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

93/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom 

Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény füzesgyarmati 

telephelye feladatellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő:  2013. június 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

94/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 

Kistérségi Startmunka Mintaprogramról szóló beszámolót elfogadta.  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

95/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Kft. 2012. évi egyszerűsített 

éves beszámolójáról a könyvvizsgálói jelentést elfogadta. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

96/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy  

I. a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 

(továbbiakban: Megállapodás) – a módosítással nem érintett 

rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők szerint 

módosítja: 

1.) A Megállapodás bevezető részének első bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok 

képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés k) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 87. § paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján 

– abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi régió területén a területi 

hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM rendelet 5. sz. 
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mellékletében hatályba léptetett „A Dél-Alföld Statisztikai Régió 

Hulladékgazdálkodási tervében” meghatározott a komplex térségi 

feladatokat ellátó települési szilárd hulladékkezelő rendszerek a tervidőszak 

végéig kiépítésre kerüljenek, a követelményeknek megfelelő szolgáltató 

rendszer kialakításra kerüljön, az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi 

feltételek megteremtődjenek és megvalósuljanak – testületeik döntése 

alapján Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 

megalakítására Társulási Megállapodást kötnek.” 

2.) A Megállapodás I. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.) Társulás tagjai, azok székhelye 

 Név Székhely Képviseli 

Lakosságszám 

(2004. jan. 1-

jén) 

Almáskamarás Község 

Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5747 

Almáskamarás, 

Dózsa György u. 

54. 

Mazán Attila 

polgármester 
1069 

Ambrózfalva Község 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6919 

Ambrózfalva, 

Dózsa Gy. u. 1. 

Perleczki 

Béláné 

polgármester 
566 

Apátfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6931 Apátfalva, 

Templom u. 69. 

Varga Péter 

polgármester 3385 

Árpádhalom Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6623 

Árpádhalom, 

Petőfi u. 17. 

Szarka Attila 

polgármester 
611 

Battonya Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5830 Battonya, 

Fő u. 91. 

Dr. Karsai 

József 

polgármester 

6712 

Békés Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5630 Békés, 

Petőfi Sándor út 

2. 

Izsó Gábor 

polgármester 
21949 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 

5601 Békéscsaba, 

Szent István tér 7. 
Vantara Gyula 

polgármester 
64626 

Békéssámson Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5946 

Békéssámson, 

Hősök tere 10-12. 

Barna Jánosné 

polgármester 
2678 

Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5561 

Békésszentandrás, 

Hősök tere 1. 

Sinka Imre 

polgármester 
4046 

Bélmegyer Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5643 Bélmegyer, 

Petőfi S. u. 2. 

Dán Márton 

polgármester 1155 

Biharugra Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5538 Biharugra, 

Erzsébet u. 25. 
Vígh Ilona 

polgármester 
1149 

Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5527 Bucsa, 

Kossuth tér 6. 
Kláricz János 

polgármester 
2660 

Csabaszabadi Község 

Önkormányzat Képviselő-

5609 

Csabaszabadi,  

Szeverényi 

Attiláné 

polgármester 

366 
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testülete Apácai út 6. 

Csanádalberti Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6915 

Csanádalberti, 

Fő u. 30 

Csjernyik 

Zoltán 

polgármester 
517 

Csanádapáca Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5662 

Csanádapáca, 

Felszabadulás u. 

31. 

Oláh Kálmán 

polgármester 
2926 

Csanádpalota Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6913 

Csanádpalota, 

Kelemen tér 10. 

Kovács Sándor 

polgármester 
3306 

Csanytelek Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6647 Csanytelek, 

Volentér János tér 

2. 

Forgó Henrik 

polgármester 
3160 

Csárdaszállás Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5621 

Csárdaszállás, 

Petőfi S. u. 17. 

Petneházi 

Bálintné 

polgármester 
542 

Csorvás Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5920 Csorvás, 

Rákóczi u. 17. 

Szilágyi 

Menyhért 

polgármester 

5765 

Derekegyház Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete  

6621 

Derekegyház, 

Kossuth u. 4. 

Szabó István 

polgármester 
1848 

Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5510 Dévaványa, 

Hősök tere 1. 
Pap Tibor 

polgármester 
8874 

Doboz Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete  

5624 Doboz, 

Kossuth tér 3. 

Simon István 

Tamás 

polgármester 

4774 

Dombegyház Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5836 

Dombegyház, 

Felszabadulás u. 

5. 

Dr. Varga Lajos 

polgármester 
2431 

Dombiratos Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5745 Dombiratos, 

Széchenyi u. 42. 
Bojczán Endre 

polgármester 
859 

Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5515 Ecsegfalva, 

Fő u. 67. 

Kovács Mária 

polgármester 1662 

Elek Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5742 Elek, 

Gyulai u. 2. 
Pluhár László 

polgármester 
5511 

Eperjes Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6624 Eperjes, 

Petőfi u. 1. 
Dr. Kiss Csaba 

polgármester 
695 

Fábiánsebestyén Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6625 

Fábiánsebestyén, 

Szabadság tér 2. 

Dr. Kós György 

polgármester 
2039 

Földeák Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete
1
 

6922 Földeák, 

Szent László tér 1. 

Vass Imre 

polgármester 3324 

Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5525 

Füzesgyarmat, 

Szabadság tér 1. 

Bere Károly 

polgármester 
6487 

Gádoros Nagyközség 
5932 Gádoros, 

Kossuth u. 16. 
Dr. Prozlik 

László 
2447 
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Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

polgármester 

Gerendás Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5925 Gerendás 

Petőfi u. 2. 

Lengyel Zsolt 

András 

polgármester 

1546 

Geszt Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5734 Geszt 

Kossuth u. 1. 

Fábián 

Zsuzsánna 

polgármester 

911 

Gyula Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5700 Gyula 

Petőfi tér 3. 

Dr. Görgényi 

Ernő 

polgármester 

32372 

Hódmezővásárhely Megyei 

Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése
1
 

6800 

Hódmezővásárhel

y, 

Kossuth tér 1. 

Almási István 

polgármester 
47946 

Hunya Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete
1
 

5555 Hunya, 

Rákóczi út 19. 

Petényi 

Szilárdné 

polgármester 

782 

Kamut Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5673 Kamut, 

Petőfi S. utca 106. 

Balog Imréné 

polgármester 1210 

Kardos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5552 Kardos, 

Gyomai út 24. 

Brlás János 

polgármester 793 

Kardoskút Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5945 Kardoskút, 

Március 15. tér 3. 

Lengyel György 

polgármester 974 

Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5526 

Kertészsziget, 

Kossuth L. u. 1. 

Kláricz Jánosné 

polgármester 479 

Kétegyháza Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5741 Kétegyháza, 

Fő tér 9. 

Kalcsó Istvánné 

polgármester 4198 

Kétsoprony Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5674 Kétsoprony, 

Dózsa Gy. u. 11. 

Völgyi Sándor 

László 

polgármester 
1581 

Kevermes Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5744 Kevermes, 

Jókai u. 1. 

Lantos Zoltán 

polgármester 2402 

Királyhegyes Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6911 

Királyhegyes, 

Jókai u. 38. 

Horváth Lajos 

polgármester 793 

Kisdombegyház Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5837 

Kisdombegyház, 

Kossuth u. 77. 

Tonka István 

Jánosné 

polgármester 
603 

Körösnagyharsány Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5539 

Körösnagyharsán

y, 

Kossuth tér 8. 

Máté Pál 

polgármester 

 694 

Köröstarcsa Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5522 Köröstarcsa, 

Kossuth tér 7. 

Smiri László 

polgármester 2953 

Körösújfalu Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5536 Körösújfalu, 

Fő u. 14. 

Szabó Csaba 

polgármester 662 

Kötegyán Község 5725 Kötegyán, Nemes János 1653 
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Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Kossuth u. 33. polgármester 

Kövegy Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6912 Kövegy, 

Kossuth u. 29. 

Galgóczkiné 

Krobák Mária 

Anna 

polgármester 

476 

Kunágota Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5746 Kunágota, 

Rákóczi F. u. 9. 

Pápai Zoltán 

polgármester 3141 

Lőkösháza Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5743 Lőkösháza, 

Eleki út 28. 

Szűcsné 

Gergely 

Györgyi Edit 

polgármester 

2044 

Magyarbánhegyes Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5667 

Magyarbánhegyes

, 

Jókai u. 38. 

Sódarné Varga 

Gyöngyi 

polgármester 2687 

Magyarcsanád Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete
 

6932 

Magyarcsanád, 

Templom tér 1. 

Guba István 

polgármester 1629 

Magyardombegyház Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5838 

Magyardombegyh

áz, 

Zalka Máté u. 61. 

Dús Ildikó 

polgármester 
304 

Makó Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6900 Makó, 

Széchenyi tér 22. 

 

Dr. Buzás Péter 

polgármester 25534 

Maroslele Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6921 Maroslele, 

Szabadság tér 1. 

Dr. Martonosi 

György 

polgármester 
2217 

Medgyesbodzás Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5663 

Medgyesbodzás, 

Széchenyi u. 38. 

Krucsai József 

polgármester 1237 

Medgyesegyháza Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5666 

Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. 

Ruck Márton 

polgármester 4124 

Méhkerék Község Települési 

Önkormányzat Képviselő-

testülete  

5726 Méhkerék, 

Kossuth L. u. 80. 
Tát Margit 

polgármester 
2322 

Mezőgyán Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete
 

5732 Mezőgyán, 

Árpád u. 37. 
Zsoldos Zoltán 

polgármester 
1321 

Mezőhegyes Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete
 

5820 

Mezőhegyes, 

Kozma F. u. 11. 

Kovácsné dr. 

Faltin Erzsébet 

polgármester 

6401 

Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5800 

Mezőkovácsháza, 

Árpád u. 176. 

Prof.Dr. 

Turcsán Zsolt 

polgármester 
7039 

Mindszent Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6630 Mindszent, 

Köztársaság tér 

31. 

Zsótér Károly 

polgármester 
7622 

Murony Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5672 Murony, 

Földvári u. 1. 

Fekete Ferenc 

Zoltán 

polgármester 

1480 
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Nagybánhegyes Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5668 

Nagybánhegyes, 

Kossuth u. 64. 

Jancsó Ottó 

polgármester 
1562 

Nagyér Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6917 Nagyér, 

Szabadság u. 33. 
Lőrincz Tibor 615 

Nagykamarás Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5751 

Nagykamarás 

Kossuth u. 2. 

Pelle István 

polgármester 
1563 

Nagylak Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6933 Nagylak 

Petőfi u. 14. 

Gyarmati 

András 

polgármester 

649 

Nagymágocs Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6622 

Nagymágocs, 

Szentesi út 42. 

Atkári Krisztián 

polgármester 
3467 

Nagyszénás Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5931 Nagyszénás, 

Hősök útja 9. 

Nyemcsok 

János 

polgármester 

5773 

Nagytőke Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6612 Nagytőke, 

Széchenyi tér 6. 
Varga Lászlóné 

polgármester 
501 

Óföldeák Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6923 Óföldeák, 

Bajcsy-Zsilinszky 

u. 2. 

Hajnal Gábor 

polgármester 541 

Okány Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5534 Okány, 

Kossuth u. 16. 
Fekete Zoltán 

polgármester 
2941 

Orosháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5900 Orosháza,  

Szabadság tér 4-6. 

Csizmadia 

Ibolya 

alpolgármester 

31927 

Örménykút Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5556 Örménykút, 

Dózsa Gy. u. 26. 
Szakács Jánosné 

polgármester 
530 

Pitvaros Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6914 Pitvaros, 

Kossuth u. 30. 

Anderkó Attila 

polgármester 1600 

Pusztaföldvár Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5919 

Pusztaföldvár, 

Rákóczi u. 66. 

Dr. Baranyi 

István 

polgármester 

2028 

Sarkad Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5720 Sarkad, 

Kossuth u. 27. 
Bende Róbert 

polgármester 
11238 

Sarkadkeresztúr Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5731 

Sarkadkeresztúr, 

Vörösmarty u. 7. 

Bakucz Péter 

polgármester 
1893 

Szabadkígyós Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5712 

Szabadkígyós, 

Kossuth tér 3. 

Balogh József 

polgármester 
2930 

Szeghalom Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5521 Szeghalom, 

Szabadság tér 4-8. 
Macsári József 

polgármester 
10257 

Szegvár Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6635 Szegvár, 

Szabadság tér 2. 
Gémes László 

polgármester 
4997 

Székkutas Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6821 Székkutas, 

Béke u. 2. 
Szél István 

polgármester 
2560 
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Szentes Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6600 Szentes, 

Kossuth tér 6. 
Szirbik Imre 

polgármester 
31022 

Tarhos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5641 Tarhos, 

Petőfi Sándor u. 

29. 

Hornok Sándor 

polgármester 
983 

Telekgerendás Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5675 

Telekgerendás, 

Dózsa György u. 

13. 

Medvegy 

Mihályné 

polgármester 

1713 

Tótkomlós Város 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5940 Tótkomlós, 

Fő út 1. 
Dr. Garay Rita 

polgármester 
6760 

Újkígyós Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5661 Újkígyós, 

Kossuth u. 41. 

Szebellédi 

Zoltán 

polgármester 

5940 

Újszalonta Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5727 Újszalonta, 

Béke u. 35. 
Jova Tibor 

polgármester 
141 

Végegyháza Község 

Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5811 Végegyháza, 

Széchenyi u. 2. 
Varchó István 

polgármester 
1681 

Vésztő Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5530 Vésztő, 

Kossuth Lajos u. 

62. 

Molnár Sándor 

polgármester 
8012 

Zsadány Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5537 Zsadány, 

Béke u. 82. 
Dudás Árpád 

polgármester 
1849 

Lakosságszám összesen: 485942” 

3.) A Megállapodás I.7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.” 

4.) A Megállapodás I.10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési 

szerv törzskönyvi jogi személy.” 

5.) A Megállapodás I.11.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész 

helyébe az „Alelnök” szövegrész lép.  

6.) A Megállapodás I.14.) pont második bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat 

ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal feladata.” 

7.) A Megállapodás II.16.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott 

kötelezettségük hatékony ellátása érdekében - saját közigazgatási 

területükön belül megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, 

elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és 

üzemeltetésére kötnek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten 

érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. A feladat megvalósítása 

során a Tagok egy hulladékégető mű létesítését, hulladékátrakó állomások, 

hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő 
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udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott hulladéklerakó telepek 

rekultivációját vállalják.” 

8.) A Megállapodás III.20.) pontja I.a.) alpontja törlésre kerül. 

9.) A Megállapodás IV.32.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a 

projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok 

bizalmasan kezelendők, nem érintettek részére csak felhatalmazás alapján 

adhatják ki, kivéve a közérdekű adatokat, melyekkel kapcsolatban az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény szerint járnak el.” 

10.) A Megállapodás IV.34.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés, valamint a Társulás Elnökségének tagjai a Társulás 

működéséről a Tagokat évente legalább egy alkalommal tájékoztatják.” 

11.) A Megállapodás V.35.) pontjának f) alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt működési hozzájárulás, 

valamint a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 

kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhely szerinti vagy a 

társulási megállapodásban meghatározott székhely (gesztor) önkormányzat 

a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás 

(inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely (gesztor) önkormányzat 

nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a 

társulási tanács (Taggyűlés) új székhely (gesztor) önkormányzat 

kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi 

székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást 

(inkasszót) nyújtson be.” 

12.) A Megállapodás VI.37.) pontjából az „illetve Munkaszervezete” 

szövegrész törlésre kerül. 

13.) A Megállapodás VII.40.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A tagok mindegyikének – kizárólagos hatáskörében minősített többséggel 

hozott – határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, 

módosításához, a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 

valamint a Társulás megszüntetéséhez. 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó 

önkormányzatnak a csatlakozási szándékáról a Taggyűlést a vonatkozó 

minősített többséggel hozott határozatának megküldésével, legalább hat 

hónappal korábban értesítenie kell. A csatlakozási eljárásra egyebekben a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.” 

14.) A Megállapodás VII. 42.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási 

Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” 

szövegrész lép. 

15.) A Megállapodás VII. 43.) pontjának második bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést 

megelőzően kell a Taggyűlésnek írásban bejelenteni.” 
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16.) A Megállapodás VII.44.) pontjának első bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával fontos okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási 

Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott 

határidőben nem tesz eleget.” 

17.) A Megállapodás VII.48.) pontja kiegészül az alábbi negyedik 

bekezdéssel: 

„A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére 

történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő 

kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a 

kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti 

meg.” 

18.) A Megállapodás VIII.55.) pontja és 56.) pontja első bekezdése helyébe 

a következő rendelkezések lépnek: 

„55.) A Társulás szervei a Taggyűlés, a Társulás Elnöksége, a Társulás 

Elnöke, a Társulás Alelnökei és a Társulás Bizottságai. 

A Taggyűlés 

56.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok (al)polgármestereiből 

álló társulási tanács (továbbiakban Taggyűlés). A Taggyűlés tagjainak 

megbízatása az önkormányzati ciklus idejéig tart.” 

19.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Elnöksége” alcím 57.) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„57. A Társulás munkáját a Taggyűlés ülései közötti időszakban a Társulás 

Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja el azzal, hogy a Tagok által a 

Társulásra átruházott hatásköröket nem gyakorolhatja.  

Az Elnökség 11 tagú, mely az elnökből, az elnök-helyettesekből és 8 

elnökségi tagból áll. 

Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés tagjai sorából az alakuló ülésen, vagy az 

ok felmerülését követő első ülésen egyszerű többségű szavazatával 

választja meg.” 

20.) A Megállapodás VIII. 58.) pontja és a „Társulás Elnökhelyettesei”, 

valamint az utána következő 59.) és 60.) pontjai helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„58.) A Társulás Elnökét (aki egyben a Taggyűlés és az Elnökség elnöke is) 

a Taggyűlés tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére 

választja meg. Az Elnök személyére a Taggyűlés bármely tagja javaslatot 

tehet. A Társulás Elnökének megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű 

többséggel dönt. 

A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása 

esetén a Társulás képviseletét, illetve a Taggyűlés és az Elnökség ülésén az 

elnöki teendőket külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározottak szerint a Társulás erre felhatalmazott 

Alelnöke látja el. 
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Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata határozza meg. 

 

Társulás Alelnökei 

„59.) A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére az 

Elnökség tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnökök személyére az 

Elnök tehet javaslatot. A Társulás Alelnökeinek megválasztásáról a 

Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. 

Társulás Bizottságai 
60. A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére 5 fős 

Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Taggyűlés 

egyszerű többséggel választja meg, 3 főt a Taggyűlés tagjai sorából, 2 főt 

külső pénzügyi szakértők közül. A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából 

Elnököt választ, Elnökét a Társulás tagjai közül kell megválasztani.” 

21.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Munkaszervezete 

(PIU)” alcím és az utána következő szövegrész helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés munkaszervezete 

62.) A Taggyűlés munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, 

végrehajtás szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 

95. § (4) bekezdése alapján.” 

22.) A Megállapodás IX.64.) pontjának első bekezdésében az 

„Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „ Alelnök” szövegrész lép. 

23.) A megállapodás IX. 64.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei 

Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei 

Kormányhivatal” szövegrész lép. 

24.) A Megállapodás IX. 65.) pontjának első mondata helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok 

felével rendelkező képviselő jelen van.” 

25.) A Megállapodás IX. 67.) és 68.) pontjainak helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel – 

legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő 

tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség). 

68.) Az alábbi döntések meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata 

szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több 

mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét 

(minősített többség). 

a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához,  

b.) a Társulási Megállapodás módosításához,  

c.) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 

d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,  

e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához,  
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f.) tag kizárásához. 

Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevő képviselő-

testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.” 

26.) A Megállapodás IX. 69.) pontja a.) alpontjában az 

„Elnökhelyetteseinek” szövegrész helyébe az „Alelnökeinek” szövegrész 

lép. 

27.) A Megállapodás IX.71.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási 

Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” 

szövegrész lép. 

28.) A Megállapodás IX.72.) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az 

„Mötv.” szövegrész lép. 

29.) A Megállapodás IX. 73.) pontjának első bekezdésében az 

„Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „Alelnök” szövegrész lép. 

30.) A Megállapodás IX.73.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei 

Közigazgatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei 

Kormányhivatal” szövegrész lép. 

31.) A Megállapodás IX. 74.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész 

helyébe az „Alelnök” szövegrész lép. 

32.) A Megállapodás IX.75.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási 

Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” 

szövegrész lép. 

33.) A Megállapodás IX. 76) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az 

„Mötv.” szövegrész lép. 

34.) A Megállapodás IX. fejezetének „A Munkaszervezet feladatai” alcíme 

és az utána következő 84.) pont törlésre kerül. 

35.) A Megállapodás XI. 90.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, 

egymás között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, 

szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek 

sikertelensége esetére a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

illetékességének vetik alá magukat.” 

36.) A Megállapodás XI. 92.) pontjának első mondatának helyébe a 

következő rendelkezés lép. 

„Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó 

Kohéziós előírások mellett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait veszik figyelembe.” 

37.) A megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba. 

 

II. felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Végrehajtásért felelős: Bere Károly polgármester a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 

 

Határidő:  a Társulási Megállapodás aláírására 2013. június 30. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

97/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, 

hogy  

1.) a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 

(továbbiakban: Megállapodás) – a módosítással nem érintett rendelkezések 

változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja: 

b.) A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a „Lakosságszám 

összesen” sor a következőre módosul: 

Név Székhely Képviseli Lakosságszám 

(2004. jan. 1-jén) 

Mezőberény Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5650 Mezőberény, 

Kossuth L. tér 1. 

Siklósi István 

polgármester 

10.871 fő 

(2012. jan. 1-jén) 

Lakosságszám 

összesen: 

 496.759 fő 

 

b.) A megállapodás jelen módosítása 2013. augusztus 1. napján lép 

hatályba; 

2. ) felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Végrehajtásért felelős:  Bere Károly polgármester a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 

Határidő:  a Társulási Megállapodás aláírására 2013. július 31. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

98/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a 

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítását, az alábbiak szerint: 
 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 

MIATT MÓDOSÍTÁSRA KERÜL A KÖVETKEZŐK SZERINT: 
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1. A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül 

elfogadásra: „A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-

JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS önkormányzati képviselő-

testületei (továbbiakban: Tagok) Magyarország  helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai alapján társulást hoznak létre 

abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 

Programjának II. – megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek 

részt, az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű 

önerejük biztosítása mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az 

Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására 

jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az egységes, 

lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást 

biztosítani tudják. 

2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó 

szabályok a következők szerint módosulnak: 

- egyszerű többségi szavazást igénylő döntést változatlan szabályok 

mellett hozza meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerű többség 

esetén is az igen szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő tagok 

szavazatainak több, mint felét, de el kell érniük az általuk képviselt 

települések lakosságszámának egyharmadát 

- minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a 

fele, és a társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése 

szükséges, de ezen szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt 

vevő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét is.  

3. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás 

felmondására vonatkozó szabályok hatályon kívül kerülnek, helyére a 

következő rendelkezés kerül: 

„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés 

alapján a naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási 

Megállapodás másként nem rendelkezik. A kiválásról szóló minősített 

többségű szavazataránnyal hozott képviselőtestületi döntésről az érintett 

Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve annak tagjait a tárgyév június 

30. napjáig értesíteni köteles.” 

A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására 

vonatkozó kifejezés kiválás kifejezésre változik. 

4. A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 

1990. évi LXV. törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re 

változik. 

5. A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök 

kifejezésre változnak. 

6. Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 
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Határidő: 2013. június 14. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

99/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban foglalt rendelkezéseknek, 

valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény 3. számú melléklet Kiegészítő szabályokban foglalt 

szempontoknak megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség Többcélú 

Társulás, Társulási Megállapodását 2013. július 01-jei hatállyal jóváhagyja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2013. június 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

100/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Településrendezési Terv módosításához szükséges partnerségi egyeztetés 

szabályait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1.) Füzesgyarmat Város Településrendezési eszköz módosítása során az 

egyeztetésben résztvevők: 

 

a.) Előzetes tájékoztatási szakasz: 

 

- Lakosság minden esetben, értesítés módja: hirdetőtáblán, 

Füzesgyarmat Város honlapján  

- gazdálkodó szervezetek: Macskási Tejtermelő Zrt.,  Füzesgyarmati 

Ipari Park Fejlesztő és Üzemeltető Kft. MOL Nyrt. Füzesgyarmat, 

PETROL-TEAM Olajipari Szolgáltató és Szállítmányozási Kft. 

Füzesgyarmat, írásban, tértivevénnyel 

- egyházak, egyházi létesítmények, civil szervezetek nincsenek 

érintve, egyeztetésbe bevonni nem szükséges 

 

b.) Véleményezési szakasz: 

 

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

tettek, azok kapnak a véleményezési dokumentációból 
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- A dokumentáció közszemlére tétele 15 munkanap. 

 

2.) A beérkezett észrevételek nyilvántartásba kerülnek és a Képviselő-testület 

dönt a felvetések figyelembevételéről, vagy elutasításukról indoklással. Az 

érintettek a testületi döntésről tájékoztatást kapnak. Az észrevételek és a 

döntések a rendezési terv ügyiratához alszámon kerülnek iktatásra. 

 

3.) Az elfogadott tervek 15 napra közszemlére kerülnek. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: értelem szerinti 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

101/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el az 

arra vonatkozó határozati javaslatot, hogy a Város Településrendezési 

eszköz módosítása során a környezeti értékelés kidolgozását, környezeti 

vizsgálatot nem tartja szükségesnek, mivel a település kis része érintett. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: értelem szerinti 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

102/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város Helyi 

Építési szabályzatának teljes felülvizsgálatát határozza el. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges 

szerződést kösse meg. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

103/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

önkormányzati ingyenes tulajdonba adás céljából igényét bejelenti a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez a füzesgyarmati 11/1 hrsz-ú,  

3200 m
2
 területű udvar és üzlet, gazdasági épület és intézményi terület 

művelési ágú és 288/3180-ad részben a Magyar Állam (kezelő: Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező ingatlanra vonatkozóan 
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és az igényt kiegészíti, hogy az ingatlanrészt önkormányzati feladatok 

ellátására szolgáló irodák kialakítására kívánja használni. 

 

- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Füzesgyarmat, Kossuth u. 10. 

szám alatt lévő, a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 11/1 

hrsz-ú,  3200 m
2
 területű udvar és üzlet, gazdasági épület és intézményi 

terület művelési ágú és 288/3180-ad részben a Magyar Állam (kezelő: 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező ingatlan 

ingyenes Önkormányzati tulajdonba adása ügyében teljes körűen 

eljárjon. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: értelem szerinti 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

104/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

AKKURÁTUS-TEAM Kft. részére értékesíti az 512/31. hrsz-ú, 1158 m
2
 

területű, kivett udvar művelési ágú ingatlant, 1.158 ezer Ft összeg 

ellenében. Az eladó 4 évre szóló beépítési kötelezettséget ír elő, ennek 

elmaradása esetén visszavásárlási jogát köti ki. 

 

Egyben 159.700,- Ft egyéb költség megfizetését is előírja vevő számára a 

szerződés aláírását megelőzően. 

Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 

elkészíttetésére és annak aláírására. 

 

Határidő: értelem szerinti 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

105/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Laskai 

András Füzesgyarmat, Vécsey u. 8. sz. alatti lakos részére értékesíti a 

0152/9. hrsz-ú, kivett anyaggödör művelési ágú, 8791 m
2
 területű ingatlant 

80.000,-Ft vételár ellenében. Egyben 30.000 Ft. egyéb felmerült költség 

megfizetésére is kötelezi vevőt.  

 

Megbízza a Polgármestert a szerződés elkészíttetésével és aláírásával. 

 

Határidő:  értelem szerinti 

Felelős:  Bere Károly polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

106/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szilárdhulladék-szállítással kapcsolatos döntést elnapolja, a 2013. június 4-

ei rendkívüli ülésén tárgyalja újra a napirendet, illetve hoz döntést.  

 

Határidő: 2013. június 4. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

107/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2013. évi 

költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP 

Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától – mint 

számlavezető intézettől – 80.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet 

vesz igénybe.  

 

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 30. 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a 

hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az önkormányzat más 

pénzintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál számlát nem vezet. Az 

OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő 

valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és 

az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson 

alapuló beszedési megbízást biztosít.  

 

Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adó bevétel 

OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, 

hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a 

folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink 

megfizetésére. 

 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 

szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő:  2013. június  30. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

108/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz 

Zrt. rekonstrukciós munkáival kapcsolatos tájékoztatót elfogadja azzal a 

kiegészítéssel, hogy megbízza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat  

a zrt-vel arra vonatkozóan, hogy azon rekonstrukciós munkák esetében, ami 

nem igényel szakmunkát, alvállalkozóként vonja be a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-t.  

 

Határidő:  2013. július 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

109/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium felhívására csatlakozik a 2013. szeptember 16. és 

22. között megrendezésre kerülő Európai Mobilitás Hét rendezvényhez az 

alábbi programok megrendezésével:  

 

1. az önkormányzat egyhetes rendezvénysorozatot szervez a 2013. év „Tiszta 

levegő – Mozdulj érte!” központi jelmondatának szellemiségében, vagy 

 

2. legalább egy intézkedést hoz, amely előnyben részesíti a környezetbarát 

közlekedési módokat a személygépkocsi használatával szemben, vagy  

 

3. A „Tiszta levegő – Mozdulj érte!” rendezvény keretében egy teljes napra 

kialakít egy, vagy több közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és 

közösségi közlekedés számára. 

 

Megbízza Ibrányi Éva alpolgármestert, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos 

feladatokat koordinálja. 

 

Határidő:  2013. szeptember 22. 

     Felelős:   Ibrányi Éva alpolgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

110/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz, 

hogy  nem vásárol a Szarvas Város Önkormányzat  által felajánlott, az 

Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő 
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Részvénytársaságban lévő 12.099 db, egyenként 14.000.-ft névértékű 

részvényéből.  

 

Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a testület döntéséről Szarvas 

Város Önkormányzatát értesítse. 

 

Határidő:  2013. május 31. 

Felelős:  Dr. Makai Sándor jegyző 

 

Zárt ülés 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

111/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 

30-ai zárt ülésén a szakmai díjra felterjesztett javaslatokat tárgyalja meg. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

112/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

  

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

"Füzesgyarmat Város Kiváló Tanítója" díjat adományozza Égetőné 

Tóth Julianna tanítónő részére. 

 

 Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által adományozható 

szakmai díjakról  és elismerésekről szóló 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően – a városban rendezett 

pedagógusnapi ünnepségen – adja át a díszoklevelet és az azzal járó 

díjazást. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:    Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

113/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

"Füzesgyarmat Város Kiváló Óvodapedagógusa" díjat adományozza 

Gergely Józsefné óvodapedagógus részére. 

 

 Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által adományozható 

szakmai díjakról  és elismerésekről szóló 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati 

rendeletben foglaltaknak megfelelően – a városban rendezett 
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pedagógusnapi ünnepségen – adja át a díszoklevelet és az azzal járó 

díjazást. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Június 4-ei rendkívüli ülés 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

114/2013. (VI. 4.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 

4-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1./ Szilárdhulladék-szállítással kapcsolatos tájékoztató 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2./ Bejelentések 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

115/2013. (VI. 4.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy az előterjesztés szerinti 5. sz. alternatívát fogadja el 2013. II. félév 

vonatkozásában a szilárdhulladék szállítással kapcsolatban az alábbiak 

szerint: 

- a szolgáltatási ár a rezsicsökkentés után bruttó 349,- Ft/ürítés, 

- a szállítás szeptember 1-ig heti, azt követően 2 heti gyakoriságú, 

- a lerakási járulékot a II. félévben az önkormányzat fizeti, utólagos 

elszámolással, 

-  2014-től kezdődően közösen dolgozzanak ki tervszerű  hulladék-

gazdálkodási programot a lerakási díj csökkentése érdekében, 

- az önkormányzat által megállapított szemétszállítási díj kedvezmény, 

vagy mentesség anyagi kihatásainak megfizetését vállalja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2013. június 14. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

116/2013. (VI. 4.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

a Polgármestert arra, hogy kössön bérleti szerződést a Nosete Kft. 

képviselőjével, mint ajánlattevővel havi 100 eFt bérleti díj összeggel a 

0613. hrsz-ú, 5 ha 8847 m
2
 területű, gyep-legelő műv. ágú ingatlanra. 

 

Amennyiben a pályázata sikeres lesz, úgy a jelzett ingatlant értékesíti az 

ajánlattevő részére 20 millió Ft ellenében, amelynek megfizetése az 

alábbiak szerint történik: a szerződés aláírásakor 2 mFt foglalóként történik 

meg, majd pedig a vételár többi részét a pályázati összeg lehívásakor 

engedményezés útján a pályázati kiíró utalja eladó részére. 

 

Amennyiben a pályázat sikertelen lenne, úgy a bérleti szerződés az 

eredménytelenség közlésének napján megszűnik. 

 

Felkéri a Polgármestert a szerződés elkészíttetésére és teljes körűen 

felhatalmazza aláírásra. 

 

Határidő:  értelem szerinti 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Június 20-ai nyílt ülés 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

117/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 

20-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1./ Beszámoló Füzesgyarmat város 2012. évi közbiztonsági helyzetéről 

 Előadó: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezető 

 

2./ A KLAPI Intézményvezetői állásra benyújtott pályázat véleményezése 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

3./ A Hotel Garával kapcsolatos tájékoztatás 

 Előadó: Bere Károly polgármester, Molnárné Dalmadi Terézia Füzesgyógy 

Kft. ügyvezetője 

 

4./ A Füzesgyarmati Ipari Park Kft. beszámolója a 2012. évi munkájáról 

 Előadó: Károlyiné Erdei Ildikó ügyvezető 

 

5./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
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6./ Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

7./ A közterület-felügyelő beszámolója a munkájáról 

 Előadó: Fehér László aljegyző, Szőke Szabolcs közterület-felügyelő 

 

8./ A „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői állására benyújtott 

pályázatok véleményezésére szakértői bizottság létrehozása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

9./A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pályázati forrást megelőlegező hitel 

meghosszabbítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

10./A KUKA Robotics Kft. telephelyéhez kapcsolódó parkoló, önkormányzati 

területen történő építéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

11./ Helyi esélyegyenlőségi program jóváhagyása 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

12./ Bejelentések 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

118/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 

20-ai ülésén a RETROFÜZES KFT. bérleti szerződésével kapcsolatos 

előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a Mötv. 46. § (2) bek. c) pontja alapján. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

119/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság beszámolóját – a Füzesgyarmat város 2012. évi 

közbiztonsági helyzetéről – elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

120/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

pályázatának vezetői programja, valamint több mint tíz éves 

intézményvezetői munkája alapján - Bánfi Attila füzesgyarmati Kossuth 
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Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

megbízását támogatja. 

 

 Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a testület döntéséről 

tájékoztassa. 

 

Határidő:  2013. június 24. 

Felelős:  Bere Károly polgármester” 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

121/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hotel Gara 

szálloda Füzesgyógy Kft. általi üzemeltetésével kapcsolatban kezességet 

vállal a CIB Bank bérlő felé a szálloda bérleti díja vonatkozásában (havonta 

nettó 1,4 millió Ft.) a bérleti szerződés fennállásának idejére. 

 

Határidő:  2013. június 25. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

122/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Ipari Park Kft. 2012. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

123/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta azzal a módosítással, 

hogy a 104/2013. (V. 30.) számú önkormányzati határozatban az 512/31. 

hrsz-ú, 1158 m
2
 területű, kivett udvar művelési ágú ingatlan eladási ára 

1.158 ezer Ft + ÁFA összegre változik.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

124/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-

felügyelő beszámolóját a munkájáról elfogadta. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
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125/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői állására benyújtásra 

kerülő pályázatok véleményezésére 3 tagú szakértői bizottságot hoz létre, 

amelynek tagjai: Ibrányi Éva alpolgármester, Várkonyiné Csáforda Éva 

képviselő és Fehér László aljegyző. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a bizottság tagjait a testületi döntésről 

értesítse és a feladatellátásukhoz a feltételeket biztosítsa. 

 

Határidő:  2013. július 5. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

126/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

Pénzforgalmi számlaszáma: 11733223-15344681, a 107/2012. (VI. 21.) 

önkormányzati határozata alapján az OTP Bank Nyrt-vel 2012. év július hó 

3. napján megkötött 100.000.000,-Ft keretösszegű, 2013. június 19-én 

lejáró 1-2-12-3300-0372-0 számú  hitelszerződés  2013. október 31-ig 

változatlan kondíciókkal történő meghosszabbítását határozza el. 

 

Megbízza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő:  2013. június 20. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

127/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a V-UTI Bt. által megtervezett parkolók, a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata tulajdonában álló 230. és 287. 

helyrajzi számú ingatlanokon megépüljenek, a Füzesgyarmati Ipari Park 

Fejlesztő és Üzemeltető Kft. kivitelezésében. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a kft. ügyvezetőjével a kivitelezés 

feltételeit pontosítsa és a tárgyalás eredményéről tájékoztass a  Képviselő-

testületet.  

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: értelem szerinti 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

128/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A benne foglaltakat magára nézve 

elismeri, az intézkedési tervek megvalósítását támogatja.  

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

129/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács 

József Füzesgyarmat,  Csokonai utca 3/4. sz. alatti lakos a Garai tér 5. sz. 

alatti, 299. hrsz-ú, 2204 m
2
 területű, kivett lakóház és udvar és gazdasági 

épület műv. ágú ingatlanát az önkormányzat részére ajándékozza.  

 

A képviselő-testület az ajándékot elfogadja és megbízza a Polgármestert az 

ajándékozási szerződés elkészíttetésére és aláírására.  

 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Zárt ülés  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

130/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 

20-ai zárt ülésén a RETROFÜZES Kft. bérleti szerződésével kapcsolatos 

előterjesztést tárgyalja meg. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

131/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. 

március 30-án készült Bérleti szerződésben foglaltak 15 napon belüli 

teljesítésére hívja fel a bérlő, RETROFÜZES Kft. figyelmét, különösen 

pedig: 
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- nem az ajánlatában meghatározott célra (2. pont) használja a bérleményt 

(kulturális programok szervezése), kulturális rendezvényt a bérlet ideje 

alatt nem teljesített még, 

- engedély nélküli tevékenységet végez, amelyre a hivatal nem adott 

működési engedélyt, 

- bérleti díj (3. pont) tartozását felszólítás ellenére sem fizeti, 

- vízdíjat (4. pont) 2012. 08. 01-től nem fizet a szolgáltatónak, 

- diszkója zavarja a környékbeli lakókat, elsősorban a társasházak nagyobb 

számú lakóit. 

 

A fentieket a Bérleti Szerződés súlyos szerződésszegő magatartásnak 

minősíti, és amennyiben a bérlő nem teljesíti határidőben szabott 

kötelezettségét, úgy a képviselő-testület felmondja a felek közötti Bérleti 

Szerződést, annak 12. pontja értelmében. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiekről a bérlőt 

értesítse és a határozatban foglaltak szerint járjon el. 

 

Határidő:  értelem szerinti 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

 

Augusztus 1-jei rendkívüli zárt ülés 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

132/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 

augusztus 1-jén az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg az 

Mötv. 46. § (2) bek. c) pontja alapján: 

 

1. Thermal Hotel Gara Gyógyszálló Füzesgyarmat *** bérleti 

szerződés tervezetének megtárgyalása és jóváhagyása 

  Előadó: Bere Károly polgármester, Molnárné Dalmadi Terézia 

ügyvezető, dr. Szabó Tamás  ügyvéd 

 

2. Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt., valamint az 

Önkormányzat közötti kezességvállalási szerződés tervezetének 

megtárgyalása és jóváhagyása   

  Előadó: Bere Károly polgármester, Molnárné Dalmadi Terézia 

ügyvezető, dr. Szabó Tamás ügyvéd 

 

3. Bejelentések 

- Nagy Endre Füzesgyarmat, Kossuth u. 90/5. sz. alatti lakos kérelme 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

133/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 

augusztus 1-jei nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

- Molnár László egyéni vállalkozó kérelme 

- Szociális szövetkezetben való részvételről döntés 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

134/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért vele, 

hogy a 2013. augusztus 1-jei zárt ülésén Fehér László aljegyző, Sándor 

Gyuláné pénzügyi osztályvezető, dr. Szabó Tamás ügyvéd részt vegyen, 

valamint Molnárné Dalmadi Terézia Füzesgyógy Kft. ügyvezetője az 1. 2. 

napirend tárgyalásánál részt vegyen. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

135/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Recovery 

Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), 

mint bérbeadó és a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. 

Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.), mint bérlő között kötendő bérleti 

szerződés tervezetét a Thermal Hotel Gara Gyógyszálló Füzesgyarmat *** 

szállodára vonatkozóan, mint a Kft. résztulajdonosa jóváhagyja.  

 

A képviselő-testület teljes körűen felhatalmazza a Polgármestert és dr. 

Szabó Tamás ügyvédet, hogy az ülésen elhangzott javaslatokról a 

bérbeadóval folytasson további tárgyalást a szerződésbe való beépítés 

érdekében, valamint felhatalmazza az Ügyvezetőt a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

   Molnárné Dalmadi Terézia ügyvezető 

 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

136/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Recovery 

Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), 

és a Füzesgyarmat Város Önkormányzata (Füzesgyarmat, Szabadság tér 
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1., mint készfizetőkezes) közötti kezességvállalási szerződést az 

előterjesztett formában és tartalommal előzetesen jóváhagyja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben ez az 

adósságot keletkeztető ügylet engedélyköteles, kérje meg a kormányzati 

jóváhagyást.  

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

137/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2013. 

(VI. 20.) önkormányzati határozatát nem változtatja meg, azt a 

továbbiakban is fenntartja. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat továbbítására. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. augusztus 16. 

 

2013. augusztus 1-jei nyílt ülés 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

138/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 

 

A Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Füzesgyarmat 

városában megalakuló Szociális Szövetkezetben alapító tagként részt 

vegyen a Belügyminisztérium Startmunka Mintaprogram keretein belül 

foglalkoztatott dolgozók további alkalmazása és a megtermelt 

mezőgazdasági javak értékesítése érdekében. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az alapítással 

és a belépéssel kapcsolatosan teljes körűen járjon el. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: értelem szerinti 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

139/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 
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A Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Molnár László vállalkozóval tárgyalást 

folytasson az önkormányzat tulajdonát képező Kossuth utca 10. sz. alatti 

ingatlan bérbe adásával kapcsolatban a bérleti szerződés pontosítása 

érdekében. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről a szeptemberi 

testületi ülésen adjon tájékoztatást. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

 

 

2013. szeptember 19-ei nyílt ülés 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

140/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 

19-ei ülésén az alábbi napirendeket – az Mötv. 46. § (2) bek. c) pontja 

alapján – zárt ülésen tárgyalja: 

 

1. Gyermekétkeztetés közbeszerzési felhívás elfogadása 

Előadó: Bere Károly polgármester,  dr. Makai Sándor jegyző, dr. Stumpf-

Csapó Ágnes az Akkurátus-Team Kft képviselője 

 

2. A Kegyelet Temetkezési Szolgáltató kérelme 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

141/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 

19-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

   Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

2.  Döntés a kommunális hulladékszállítás gyakoriságának módosításáról 

     Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Balajti 

József ügyvezető igazgató a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 

képviselője 

 

3.Településrendezési Terv Módosítása tervezetének előzetes 

   véleményezése 
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   Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

4. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. tagi kölcsönnel kapcsolatos 

kérelme 

    Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Kovács 

        Márton ügyvezető 

 

5.Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése 

előirányzatainak I. félévi módosításáról            

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

6. Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

7. Döntés folyószámlahitel igénybevételéről 

  Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

8. Döntés a „Határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös-sárréten, 

valamint Bors térségében” utófinanszírozott pályázathoz 

támogatásmegelőző hitel felvételéről 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

9. Döntés  a Helyi önkormányzat működésének megőrzését szolgáló 2013. 

évi kiegészítő támogatásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

10. A Tourinform Körös-Sárrét Iroda áthelyezése Füzesgyarmatra, döntés a 

fenntartói feladatokról. 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző, Tőkésné 

Gali Mónika irodavezető 

 

11.Döntés a „Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői feladatok 

ellátásáról 

    Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

12. Bejelentések 

1. sz. Döntés Önkéntes Műveleti Tartalékos Rendszer személyi 

állományának kialakítását segítő megállapodásról  

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. sz. A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület kérelme 

Előadó: Bere Károly polgármester, Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
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3. sz. Szociális Városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó civil pályázat 

tervezete 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. sz. Döntés a Kossuth 10 sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5. sz. Mészáros György ingatlanvásárlási kérelme 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

6. sz.. Döntés települési értéktár és Települési Értéktár Bizottság 

létrehozásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

7. sz. Döntés „ A vizuális művészetek kollégiuma nyílt pályázati felhívása” 

elnevezésű pályázaton való részvételről 

 Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester 

 

8. sz. A Városközpontban található autóbuszöböl felújításáról és a Pozsonyi 

utca   aszfaltozásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

9. sz. Komlóska Község Önkormányzat Polgármestere kérelmének 

megtárgyalása 

Előadó: Bere Károly polgármester 
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

142/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést az alábbi módosításokkal együtt fogadja el: 

 

- a 16/2013. (II. 14.) számú határozattal módosított 124/2012. (IX. 20.) 

számú határozat végrehajtási határidejét a BMX pálya megépítésére 

vonatkozóan, 2014. június 1-jére módosítja. 

 

- az 56/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozat végrehajtási határidejét, a 

Hotel Gara bérleti szerződésével kapcsolatban, 2013. december 31-ére 

módosítja.  
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

143/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági 

igények és a jogszabályi előírások alapján, az előterjesztésben foglaltak 

szerint úgy dönt, hogy a szervezett szilárdhulladék szállítást 2013. 

szeptember 23-tól hetente végezteti el a közszolgáltatóval a 

jogszabályoknak megfelelően kialakított díjazás ellenében, s ennek 

megfelelően módosítja a Közszolgáltatási Szerződést.  

 

A képviselő-testület egyúttal hatályon kívül helyezi a 115/2013. (VI. 14.) 

sz. határozatát és felkéri a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: Közszolgáltatási szerződés aláírására 2013. szeptember 30.  

Felelős: Bere Károly polgármester  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

144/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságának, a Füzesgyarmati 

Kastélypark Kft-nek a TÁMOP foglalkoztatási program kapcsán jelentkező 

továbbfoglalkoztatási kötelezettségéhez 8.370.000.- forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújt.  

 

A támogatás fedezete az önkormányzat fejlesztési, és működési tartaléka. 

  

A támogatást az alábbiak szerint biztosítja: 

- a 66/2013. (IV. 25.) határozatában jóváhagyott 15 millió forint tagi 

kölcsönből 4,5 millió forint visszafizetési kötelezettségtől eltekint. 

 

- 3 millió 870 ezer forintot 2013. december 31-ig folyósítja, a lehetőség 

szerint a Kft. által kért időpontokban, amennyiben azt az önkormányzat 

likviditási helyzete megengedi.  

 

Határidő:  2013. december 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

145/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságának, a Füzesgyarmati 

Kastélypark Kft-nek  a bevételei és kiadásai eltérő áramlásából eredő 

likviditási gondjának kezelésére  elsősorban kintlévőségeinek behajtását, 
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illetve számlavezető pénzintézetétől folyószámla hitel igénybevételét 

szorgalmazza. 

 

Amennyiben e lehetőségek bizonyítottan nem vezetnek eredményre, illetve 

ha az önkormányzat likviditási helyzete az adott időszakban erre 

lehetőséget nyújt, csak abban az esetben biztosít maximum 3 millió forint 

tagi kölcsönt, 2013. december 31-ig történő visszafizetési kötelezettséggel. 

 

Határidő:  2013. december 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

146/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. 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  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

147/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz, 

hogy a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2013. évi 

költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP 

Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától – mint 

számlavezető intézettől –  21.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet 

vesz igénybe.  

 

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 20. 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a 

hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.  

Az önkormányzat más pénzintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál  

számlát nem vezet.  

Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő 

valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és 

az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson 

alapuló beszedési megbízást biztosít.  
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Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adóbevétel 

OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, 

hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a 

folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink 

megfizetésére. 

 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 

szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2013. szeptember 20. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

148/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank 

Nyrt-től legfeljebb 23.000.000,-Ft összegű, rulírozó, rövidlejáratú hitelt 

vesz fel, a   Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013(HURO ETE) „A határon átnyúló kommunikáció 

kiépítése a Körös Sárréten, valamint Bors térségében 

„HURO/1001/024/1.2.3 számú támogatás megelőlegezése céljából.  

A hitel összegét szerződéskötéstől legfeljebb 2014. március 31-ig 

futamidőre kéri rendelkezésre tartani.  

A hitel törlesztése a megelőlegezett, jóváírásra kerülő támogatásokkal 

történik.  

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

megfizetése negyedévente történik.  

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékos költségeinek 

fentiek szerinti visszafizetésére, és a fizetési kötelezettség éves 

költségvetésbe történő betervezésére.  

A képviselő-testület a hitel fedezeteként elsődlegesen az önkormányzat 

költségvetését ajánlja fel. A hitel fedezeteként felajánlja továbbá a projekt a  

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-

2013 (HURO ETE) „A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös 

Sárréten, valamint Bors térségében „HURO /1001/024/1.2.3 számú 

támogatási szerződés szerint elnyert vissza nem térítendő támogatás bankra 

történő engedményezését. 

 Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra, a fentiek szerinti 

szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazást.  

A hitelfelvétel megfelel a 2011. évi CXCIV. törvényben (stabilitási 

törvényben) foglaltaknak. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

149/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Településrendezési Terv módosítása és Helyi Építési Szabályzata teljes 

felülvizsgálatának tervezetével kapcsolatos módosító javaslatot elfogadja, 

mely szerint külön engedély alapján sem építhető 150-300 m
2
-es 

nagyhaszonállat tartására épület, építmény. 
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

150/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Településrendezési Terv módosítása és Helyi Építési Szabályzata teljes 

felülvizsgálatának tervezetével az egyeztetési szakaszban megkeresett 

államigazgatási szervek által tett észrevételekkel kapcsolatban az alábbiak 

szerint dönt: 

       a.) Békés Megyei Önkormányzat KO/5-46/2013. ikt. számú észrevételére: 

A Macskási Major területén az eredeti, a jelenleg érvényben lévő 

szabályozás marad, az egyeztetési anyagban szereplő változtatási 

szándékunktól elállunk, csak a Biogáz üzem területét kívánjuk az eredeti 

szabályozáshoz képest módosítani. 

 

b.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatal Állami Főépítész CSD/01/317-4/2013. ügyiratszámú 

észrevételére: 

Az egyeztetési anyag helyi építési szabályokról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt. 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló rendelet-tervezet 4. 

§ (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak szerinti fasorok visszatelepítési 

kötelezettségével a képviselő-testület nem kíván élni. 

A Rendelet 6. §-át az új (4) bekezdésben foglaltakkal nem kívánjuk 

kiegészíteni, mivel azt magasabb rendű jogszabály tartalmazza. 

A Rendelet-tervezet 8. § (1) bekezdésében az állattartó épület és 

kifutójának létesítésekor betartandó védőtávolságait a 12. számú melléklet 

az alábbiak szerint tartalmazza: 

 

12. melléklet 

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

10,0 méter távolságra helyezhető el. 

2. A nagy haszonállatok istállója, kifutója ásott kúttól minimum 15,0 méter, 

fúrt kúttól minimum 10, 0 méter távolságra legyen. A komposztáló, nem 

zárt siló, almostrágya és trágyalégyűjtő ásott és fúrt kúttól 25,0 méter 

távolságra legyen 

3. Zárt trágyatároló, zárt trágyalégyűjtő és állattartó épület között nem kell 

védőtávolságot tartani, ha: 

a.) a vízzáró kivitelű és csatornaszellőzővel ellátott zárt fedlappal 

készült és 

b.) az épület állékonyságát nem veszélyezteti. 

4. Méheket egészségügyi, oktatási és nevelési intézmény telekhatárától 250 

méteren belül tartani tilos. 

A haszonállattartást szolgáló új épületek és építmények (kifutó, 

trágyatároló, trágyalégyűjtő) elhelyezési távolsága lakóépülettől és 

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülettől (távolság méterben): 

 

Állattartó létesítmény 

bruttó alapterülete 

Kis haszonállat Nagy haszonállat 

baromfi egyéb szarvasmarha egyéb 

10 m
2
-ig 6 6 - - 

10-20 m
2
-ig 6 6 10 10 

20-80 m
2
-ig 10 10 10 10 

80-150 m
2
-ig 20 20 20 20 

150-300 m
2
-ig 30 30 - - 

 

300 m
2
-nél nagyobb épület lakóterületen nem építhető. 

 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 

tervezőt. 

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

151/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 32 millió forint összegű vissza 

nem térítendő támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2013. évi 
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központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. 

pontjában megállapított, Önkormányzati fejezeti tartalék című központi 

költségvetési előirányzaton belül a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra. 

 

2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 2.§ 

(2) bek. c.) pontjára való hivatkozással, a  kérelem indokaként az alábbi 

egyedi szempontokat és összegeket  jelöli meg: 

- pénzbeli szociális ellátások csökkenése miatt                       18      mill  ft 

- Vízi közművagyon bérleti díjának elmaradása miatt              9      mill  ft 

- Idegenforgalmi adó csökkenés miatt                                      5       mill  ft,  

                                                                         Összesen:        32      mill  ft. 

 

2.) Füzesgyarmat Város Önkormányzata 25 millió forint összegű 

visszatérítendő támogatási kérelmet nyújt be Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. 

pontjában megállapított, Önkormányzati fejezeti tartalék című központi 

költségvetési előirányzaton belül a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló támogatásra. 

2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet 

2.§. (2) bek. c.) pontjára való hivatkozással, a  kérelem indokaként az alábbi 

egyedi szempontot  jelöli meg: 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-

2013 ( HURO ETE) „A határon átnyúló kommunikáció kiépítése a Körös 

Sárréten, valamint Bors térségében „HURO /1001/024/1.2.3 számú 

pályázatunk utófinanszírozott pályázat pályázati forrásának 

megelőlegezésére. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási kérelem alátámasztását szolgáló 

adatszolgáltatást a pénzügyi osztállyal készítesse el, a Magyar 

Államkincstárhoz való továbbításáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

Felelős:    dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

152/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy írásban keresse meg a többcélú kistérségi társulás 

településeit a Tourinform Iroda átvétele kapcsán a működtetés 

költségmegosztása érdekében.  
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Tegyen javaslatot arra, hogy a működés költségeinek 50 %-át 

Füzesgyarmat átvállalja, ha Vésztő Önkormányzata vállalja a 25 %-os 

részarányt, a többi települési önkormányzat pedig együttesen vállalja a 

további 25 % megfizetését. 

 

Határidő:  2013. október 15. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

153/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva 

Óvoda Füzesgyarmat intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 

2013. szeptember 1. napjától – az új intézményvezető pályázat útján történő 

kiválasztásáig, legfeljebb 2014. augusztus 15. 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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

154/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lurkófalva 

Óvoda Füzesgyarmat intézmény megbízott intézményvezetőjének, 

Károlyi Zsigmondnénak a vezetői pótlékát a közalkalmazotti illetménye 

mellett az illetményalap 40 %-ában  (mely jelenleg 61.858,-Ft) állapítja 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

155/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az 

Önkéntes Műveleti Tartalékos Rendszer személyi állományának 

kialakítását szolgáló megállapodást és megbízza a polgármestert annak 

aláírására. 

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 
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Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

156/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013/2014. 

tanévre egyszeri 200 eFt-tal támogatja a Vésztői Sérült Gyermekek 

Egyesületét, az értelmileg akadályozott fiatalok intézményének működési 

feltételei javítása érdekében. 

 

A támogatást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében orvosi ügyeletre 

betervezett pénzmaradványból biztosítja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatás átutalásáról. 

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

157/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a DAOP-5.1.1-12-2013-0001 kódszámú „Szociális Város-

rehabilitáció Füzesgyarmaton” elnevezésű pályázat Programalap 

felhasználása során az önkormányzat által kiírt „mini-projekt” pályázatok 

nyerteseit Bere Károly polgármester úr döntse el a pályázati szabályzat és 

működési kézikönyv leírásainak figyelembevételével. 

 

A pályázatok megjelenéséről, ütemezéséről, formai tartalmáról és minden 

egyéb kérdésben Bere Károly polgármester úr dönt a pályázati szabályzat 

és a működési kézikönyv leírásainak figyelembevételével. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

158/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat Gergely Máriával, a Falusi 

Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete elnökével, a Kossuth utca 10. alatti 

önkormányzati ingatlan hasznosításával kapcsolatban, a Helyi 

Termékcentrum megvalósításáról. 
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A tárgyalás eredményét az októberi képviselő-testületi ülésen terjessze elő. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. októberi képviselő-testületi ülés  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

159/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező 1236 hrsz-ú, (1060m
2
), 1238 hrsz-ú (1039m

2
) beépítetlen 

területeket értékesíti Mészáros György (5525 Füzesgyarmat, Nagyváradi 

utca 45. sz.) alatti lakos részére, ingatlanonként bruttó 70.000,-Ft 

összegben. 

 

Megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével, valamint a 

polgármestert a szerződés aláírásával. 

 

Felelős:  Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő:  2013. november 30. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

160/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 

természeti-táji adottságai, elődeink és kortársaink alkotta szellemi, tárgyi 

értékeinek feltárása, megőrzése és továbbfejlesztése érdekében értéktárat és 

Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 

 

Az Települési Értéktár Bizottság tagjainak felkéri az Oktatási Kulturális 

Turisztikai és Sportbizottság Elnökét és tagjait, az alpolgármestert, a Csánki 

Dezső Helytörténeti Egyesület elnökét és a Hegyesi János Városi Könyvtár 

és Közművelődési Intézmény igazgatóját, aki szakmai, koordinátori 

feladatokat lát el. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a megyei közgyűlés elnökét, 

valamint az érintetteket értesítse. 

 

Felkéri az Oktatási Kulturális Turisztikai és Sportbizottság elnökét, hogy az 

Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának tervezetét készítse 

el és terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2013. október 19., szabályzat előterjesztésére 2013. 

novemberi testületi ülés 
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Felelős:   Bere Károly polgármester, Oktatási Kulturális Turisztikai és 

Sportbizottság elnöke 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

161/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 

a Vizuális Művészetek Kollégiuma Nyílt Pályázati Felhívásra. 

 

A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat 

magára nézve elismeri és betartja.  

 

A projekthez szükséges önerőt (2.142.857;-Ft) a 2014. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint   

Felelős:  Ibrányi Éva alpolgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

162/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő Kossuth utcai buszöböl 

felújításával kapcsolatos munkák elvégzése érdekében folytasson tárgyalást 

a Közútkezelő Kht-vel. 

 

A Pozsonyi utca leaszfaltozásának anyagilag történő támogatása érdekében 

tárgyaljon a KUKA Robotics Kft. vezetésével. 

 

A polgármester mindkét tárgyalás eredményéről számoljon be a következő 

képviselő-testületi ülésen. 

 

Határidő:  értelem szerinti 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

163/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Életfa Kárpát-

medence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az 

önkormányzat a nemzet egységének megvalósításához egy marék földet 

adományoz. 
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Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az egy marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa. 

 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
 

2013. szeptember 19-ei zárt ülés  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

164/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 

19-ei zárt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1. Kegyelet Temetkezési Vállalkozás kérelmének megtárgyalása 

  Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. Gyermekétkeztetés közbeszerzési felhívás elfogadása 

   Előadó: Bere Károly polgármester,  dr. Makai Sándor jegyző, 

               

3. Szóbeli tájékoztató a Hotel Gara bérleti szerződésével kapcsolatban 

  Előadó: Bere Károly polgármester 
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

165/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megváltozott 

körülményekre tekintettel, az alábbiak szerint kiegészíti a Kovács György 

vállalkozóval 2012. december 18-án megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási 

Szerződést: 

 

„IV. 4. A Megbízó és a Megbízott megállapodik abban, hogy a Köztemető 

szilárdhulladék szállítás díjának kifizetése 2013. július 1. napjától a 

szerződés fennállásáig az alábbiak szerint történik: a Megbízó 5 db., a 

Megbízott 1 db. edényzet költségeit viseli.” 

 

A díjfizetés fedezete az önkormányzat éves költségvetésében biztosított. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kiegészített szerződés 

aláírására. 

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

166/2013. (IX. 19.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az ülésen 

elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt - elfogadja a 2-es verzió alatti 

közbeszerzési ajánlati kiírást. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedést az eljárás megindítására. 

 

Határidő:  2013. szeptember 25. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Október 22-ei rendkívüli ülés 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

167/2013. (X. 22.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

október 22-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1.  A Közép-Békési Térség „Ivóvízminőség-javító programhoz BM EU 

Önerő Alap támogatás igénybevételéről döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2.  Pályázati forrást megelőlegező hitel meghosszabbításáról döntés 

    Előadó: Bere Károly polgármester 

 

3.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2014. évi fordulójához való csatlakozásról döntés 

    Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. Bejelentés 

 - Folyószámla hitelkeret igénybevételéről döntés 

   Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

168/2013. (X. 22.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés 

Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt 

[Támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2013. szeptember 26.] 

önerejének igazolását, az alábbiak szerint. 

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

 

Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. 

A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar 

megye. 

A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás. 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a 

Támogatási szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft. 

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 

% -a, de legfeljebb 25.834.506.370,- Ft. 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat 

önkormányzat] mindösszesen: 3.714.215.880,-Ft, mely összegre a 

19/2013.(V. 22.) BM rendelet 2. mellélete szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás [Gesztor: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében pályázatot 

nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 

26. – postázás október 02.) a saját forrásra, a BM EU Önerő Alap 

támogatás 100 % -ára. 

 

1. Füzesgyarmat Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 

hogy az önkormányzati önrész összegét a 2014. és 2015. évi költségvetési 

rendeletében elkülöníti.   

 

 

Az önkormányzatra 

jutó összes saját forrás 

(forint) 
2014. év 2015. év 

Füzesgyarmat 

      Város 

Önkormányzata 

64 255 935 22 945 686 41 310 249 

 

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő–testülete felhatalmazza Bere 

Károly polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

169/2013. (X. 22.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

Pénzforgalmi számlaszáma: 11733223-15344681, a 107/2012. (VI. 21.) 

önkormányzati határozata alapján az OtP Bank Nyrt.-vel 2012. év július hó 
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3. napján megkötött 100.000.000,- Ft keretösszegű, 2013. október 31-én 

lejáró 1-2-12-3300-0372-0 számú  hitelszerződés  2013. november 30-ig 

változatlan kondíciókkal történő meghosszabbítását határozza el. 

 

Megbízza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: 2013. október 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

170/2013. (X. 22.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete csatlakozik a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. 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 2012. évben módosított 

11/2002. (XII.10.) sz. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelő jár el. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2014. 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 2014. évi 

fordulójában a települési önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-

Ft-ban határozza meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

171/2013. (X. 22.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2013. évi 

költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP 
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Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától – mint 

számlavezető intézettől – 38.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet 

vesz igénybe.  

 

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 20. 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a 

Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az önkormányzat 

más pénzintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál  számlát nem vezet. 

Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő 

valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és 

az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson 

alapuló beszedési megbízást biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul az 

állami támogatás, és a helyi adó bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő 

engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett 

bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás 

törlesztésére fordítja. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink 

megfizetésére. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 

szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő: 2013. október 30. 

Felelős: Bere Károly Polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

172/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

október 31-ei ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1. Tájékoztató a Thermal Hotel Gara Gyógyszálló bérbevételéről és  

működtetéséről 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. Tájékoztató a Szeghalmi Járási Tankerület munkájáról 

 Előadó: Vetési Istvánné tankerületi igazgató 

 

3. Beszámoló a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

 Előadó: dr. Makai Sándor jegyző 

 

4. Az eredményességi támogatásról szóló 20/2012. (VI. 21.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
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 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5. Bejelentések: 

 - 1.  Értéktár Bizottság összetételének módosítása 

  Előadó: Bere Károly polgármester 

 - 2.  A Mátyás utcai közterületek ingyenes önkormányzati tulajdonba 

vételének  kezdeményezéséről  

  Előadó: Bere Károly polgármester 

 - 3. Döntés a Várospolitikai Fórum megtartásáról és napirendjéről 

  Előadó: Bere Károly polgármester 

 - 4. Földcsere és földvételi kérelem megtárgyalása  

  Előadó: Bere Károly polgármester 

- 5.  A BM Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatói beosztására érkezett 

pályázatok véleményezése 

         Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

173/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalmi 

Járási Tankerület munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

174/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadta. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

175/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2013. 

(IX. 19.) önkormányzati határozatának második bekezdését az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

„A Települési Értéktár Bizottság tagjainak felkéri az Oktatási Kulturális 

Turisztikai és Sportbizottság elnökét és tagjait, a Csánki Dezső 

Helytörténeti Egyesület elnökét, a Hegyesi János Városi Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény igazgatóját, aki szakmai, koordinátori 

feladatokat lát el.” 
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A módosítás a határozat egyéb rendelkezésit nem érinti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a módosításról az érintetteket tájékoztassa. 

 

Határidő:  2013. november 15. 

Felelős:  Bere Károly Polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

176/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 

 

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint 

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének 

c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi 

és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központ – 1024 Budapest, Lövőház utca 39. – 

vagyonkezelésében) lévő a füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban, 

belterület 1315, 1314/1, 1314/2 és 1313/1 helyrajzi számú ingatlanok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) 

pontjában meghatározott településüzemeltetés feladatainak ellátása 

érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi önkormányzati kerékpárút, 

gépjárműparkoló, közterület és közvilágítás biztosításának céljára kívánja 

felhasználni. 

 

3. Füzesgyarmat Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 

felmerülő költségek megtérítését. 

 

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 

MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 

megtegyen. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

 

 Felelős:  Bere Károly polgármester 

 Határidő:  értelem szerint 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

177/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 

november 14-én, 17 órai kezdettel Várospolitikai Fórumot tart a 

Művelődési Házban az alábbi napirendek megtárgyalásával: 

 

1. Tájékoztató Füzesgyarmat Város Településrendezési Terve módosításának 

állásáról 

    Előadó: Csaba Márton tervező 

 

2. „Szociális Városrehabilitáció Füzesgyarmaton” c. pályázati feladatok 

ismertetése 

     Előadó: Harmati Péter projektmenedzser  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fórum meghirdetésére és 

levezetésére. 

 

Határidő:  értelem szerinti 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

178/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti az 

önkormányzat tulajdonát képező 208/2 hrsz-ú, 2158 m
2
 területű, kivett, 

beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát 215.800,-Ft + ÁFA, összesen:  

274.066,-Ft vételárért  a Golden Pallet Kft. 5525 Füzesgyarmat, Vásár tér 3. 

sz. –  képviseli: Pikó Csaba ügyvezető – részére. 

 

Az értékbecslés díja bruttó 25.000,-Ft, mely a vevőt terheli. 

 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a szerződés előkészítésével, a 

polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával.  

 

Felelős:  Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

Határidő:  2013. november 30. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

179/2013. (X. 31.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés 

Megyei Pedagógia Szakszolgálat intézményvezetői állására benyújtott 

pályázat alapján, mindkét pályázó, Csepregi András és a D.Nagy Ildikó 

megbízását is támogatja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületét tájékoztassa. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. november 8. 

 

2013. november 28-ai nyílt ülés 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

180/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 28-ai 

ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző 

 

2.Tájékoztató Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi 

 gazdálkodásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

3. Füzesgyarmat város Településrendezési Tervének módosítása 

   Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes 

elhelyezéséről szóló rendelettervezet elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5. A köztemetés és a temetkezés rendjéről szóló rendelettervezet elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

6. A Tourinform Körös-Sárrét Iroda áthelyezése Füzesgyarmatra, döntés a fenntartói 

feladatokról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

7. Az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

8. Bejelentések 

8.1. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

8.2 A Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzatának jóváhagyása 

8.3 Polgárőrség kérelmének megtárgyalása 

8.4 Törvényességi felhívás ismertetése 

8.5 A polgármester jutalmának felajánlása a Füzesgyarmati Krónika kiadásához 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

181/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést az előterjesztésnek megfelelően 

elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

182/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 

költségvetés I-III. negyedévi  alakulásáról szóló tájékoztatót  elfogadja. 

 

Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a tervezett 

bevételek elérésére törekedjenek az intézmények, az éves kiadás pedig nem 

lépheti túl a módosított előirányzat szabta keretet. 

 

Határidő:  2013. december 3l. 

Felelős :    Bere Károly polgármester 

                  dr. Makai Sándor jegyző 

                  intézmények vezetői 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

183/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 

településszerkezeti tervet jóváhagyja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a településrendezési eszköz 

módosításáról szóló döntés 15 napra történő közszemlére tételéről. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: értelem szerinti 
 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

184/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tourinform 

Körös-Sárrét Irodát 2014. január 1. napjától kezdődően Füzesgyarmaton 

kívánja üzemeltetni, ezzel egyidejűleg a fenntartói feladatokat vállalja. 

 

Az iroda fenntartási költségeit a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a Névhasználati Szerződést kösse meg a 

Magyar Turizmus Zrt-vel. 

 

Határidő:  szerződés megkötésére 2014. január 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

185/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonában lévő, de a füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület részére üzemeltetésre átadott IFA típusú tűzoltó gépjármű 

értékesítését határozza el.  

 

A gépjármű értékesítéséből befolyt összeget az önkormányzat az egyesült 

számlájára átutalja, melyet egy jobb műszaki állapotban lévő tűzoltó 

gépjármű vásárlására fordíthat. 

 

A képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében plusz 1.500.000,- forintot 

biztosít a gépjármű megvásárlásához. 

 

Határidő:   2014. február 28. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

186/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési 

Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a testületi döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

Határidő: Azonnal, érintettek értesítése: 2013. december 2. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

187/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Füzesgyarmati Polgárőrség Közhasznú Szervezet gépjármű vásárlására 

vonatkozó kérelmét támogatja és ehhez a 2014. évi önkormányzati 

támogatásuk terhére 300.000,-Ft-ot megelőlegez. 



 105 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról 

gondoskodjon a 2013. évi iparűzési adó többletbevételből.  

 

Határidő:  2013. december 10. 

Felelős:  Bere Károly polgármester  

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

188/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés 

Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által megküldött 

BEB/02/426-1/2013. ügyiratszámú törvényességi észrevétellel kapcsolatos 

tájékoztatót elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

189/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bere Károly 

polgármester részére bruttó 331.328,-Ft jutalmat állapít meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Ibrányi Éva alpolgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

190/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Füzesgyarmati Krónika megjelentetési költségeinek 

biztosítására, a támogatások fogadására, az önkormányzat alszámlát nyit.  

 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy Bere Károly polgármester részére 

megállapított bruttó 331.328,-Ft a fenti célra létrehozott alszámlára kerüljön 

átutalásra. 

 

Határidő: 2013. december 31.  

Felelős:  Ibrányi Éva alpolgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

191/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 2014. évi költségvetésében a füzesgyarmati lakcímmel 
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rendelkező, 18-70 év közötti, szociálisan rászorult nők körében az ingyenes 

méhnyakrák szűrés költségeit biztosítja.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon róla, hogy a 2014. évi 

költségvetésbe a nőgyógyászati szakrendelés 2013. évi pénzmaradványa az 

ingyenes méhnyakrák szűrésre kerüljön betervezésre.  

 

Határidő:  2013. február 28. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

2013. november 28-ai zárt ülés 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

192/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

november 28-ai zárt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

1. A napközi konyha üzemeltetőjének kiválasztása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. Szijjártó Róbert járdaáthelyezési kérelme  

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

193/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napközi konyha 

üzemeltetésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokról nem dönt, a döntést 

elnapolja a 2013. december 12-ei ülésére. 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

194/2013. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szijjártó 

Róbert és Szijjártóné Megyesi Andrea Füzesgyarmat, Batthyány utca 15. 

szám alatti lakosok kérelmét elfogadta, mely szerint a Batthyány utcáról a 

zugba bevezető – Szijjártó Róberték családi háza mögötti – 25 méteres 

járdaszakasz áthelyezésre kerüljön a ház falától kijjebb.  

 

Megbízza a polgármestert, hogy a járda áthelyezésével kapcsolatban 

intézkedjen, valamint a képviselő-testület döntéséről értesítse az érintett 

lakosokat. 
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Felelős:  Bere Károly polgármester 

Határidő:  2014. április 1. 

      lakosok értesítésére 2013. december 13. 

 

 

December 12-ei rendkívüli ülés 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

195/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

december 12-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./  Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepciójának módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2./  Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4./ Az önkormányzat képviselő-testületének 2014. évi munkatervének 

elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5./ Szociális tűzifajuttatás és az önkormányzati segély 2014-ben: a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

6./ Bejelentések 

 - Tőkés Miklós Füzesgyarmat, Mátyás utca 21. sz. alatti lakos kérelme  

 - Lovas Barátok Egyesületének kezességvállalási ügye 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

196/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2014. évre vonatkozó koncepciójának főösszegét 757.276 

ezer forint bevételi és kiadási főösszegben határozza meg. 
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A 2014. évi költségvetés-készítésének további munkálataira vonatkozó 

koncepcióját a 60/2013. (IV.25.) önkormányzati határozatban foglaltakon 

túl az  alábbiak szerint határozza meg: 

 

1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti 

szabályozására rendeletet nem alkot, a költségvetés elfogadásáig a 2013. 

éves módosított kiadási előirányzat 1/12 része: 

-  január hónapban 100 %-ban,  

- február hónapban 50 %-ban használható fel. 

2.) A dologi kiadások tervezésénél elvárás a szakmai szükségesség 

alátámasztása, a minőség megőrzése mellett a legkisebb költség 

felvállalására kell törekedni. 

A bevételek előző évi mértékének jelentős csökkenése miatt csak 2013. évi 

eredeti előirányzat  90,5 %-a tervezhető. 

 

3.) A bölcsődei férőhely bővítése kerüljön betervezésre a 2014. évi 

költségvetésbe. 

 

4.) Követelmény mind a tervezésnél, mind az évközi alkalmazások során a 

közfeladat ellátás szakmai és gazdasági követelményrendszere 

kettősségének érvényesítése, a célszerű és takarékos gazdálkodás. 

 

Határidő: a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvény 

hatálybalépését követő 45. nap. 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

197/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata 

 

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy  a  2014. évi költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága 

érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától - 

mint számlavezető intézettől  - 80.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet 

vesz igénybe. A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2014. szeptember 30. 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel 

teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az önkormányzat más 

pénzintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál számlát nem vezet. Az OTP 

Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi 

fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb 

számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 

megbízást biztosít. Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi 

adó bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul 
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veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a 

folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 

szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú 

törvényjavaslathoz az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatban 

elfogadott módosító indítvány alapján, a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati 

rendelettel jóváhagyott 2013. évi költségvetési kiadások biztonságos 

finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió 

Békéscsabai Igazgatóságától – mint számlavezető intézettől – 8.877.534.-forint 

összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.  

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 31. 

 

3.  Füzesgyarmat Város  Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy határoz, 

hogy  a 2013. december 20-án fennálló folyószámla hitel állományát kéri 2014. 

december 31-ig az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai 

Igazgatóságától – mint számlavezető intézettől –  hogy alakítsa át működési 

hitellé. 

 

Az Önkormányzat a hitelállomány összegét a Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényben elfogadásra kerülő önkormányzati 

adósságkonszolidáció során kívánja rendezni. Amennyiben erre az elfogadott, 

jelenleg zárószavazás előtt álló költségvetési törvény nem ad lehetőséget, az 

önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel 

teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. 

Az önkormányzat más pénzintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál  

számlát nem vezet. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett, vagy a későbbiekben 

megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi 

Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, 

felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. Az Önkormányzat 

hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adó bevétel OTP Bank Nyrt. javára 

történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett 

bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás 

törlesztésére fordítja, amennyiben az adósság az adósságkonszolidáció során 

nem kerül átvállalásra. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 

szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő:  2013. december 31. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

198/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 

munkatervét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. évi 

MUNKATERVE 

 

JANUÁR 21. vagy 28. 

 

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetének 

tárgyalása 

  A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalja 

 

FEBRUÁR 6. vagy 20. 

 

1.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. A füzesgyarmati önkormányzati gazdasági társaságok üzleti terveinek 

megtárgyalása 

     Előadó: ügyvezetők 

 

3.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4.  Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megalkotása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5.  Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 

 Előadó: dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

MÁRCIUS 15. 

 

Koszorúzás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának 

tiszteletére.  

 

 

ÁPRILIS 24. 
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1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

3. A 2013. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. A 2013. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

5. A Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás összeállítása  

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

MÁJUS 29. 

 

 Közmeghallgatás 

 

1. A megválasztott országgyűlési képviselő bemutatása 

 

2. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

 Előadó: Bere Károly polgármester,  

 

3.  Beszámoló a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 

 Előadó: dr. Makai Sándor 

 

4. Beszámoló a Bölcsőde munkájáról 

 Előadó:  intézményvezető 

 

 

Ünnepi ülés augusztus 20-a alkalmából 

 

AUGUSZTUS 28. 

 

1.  Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2. A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása  

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

3. A Lurkófalva Óvoda óvodavezetői állására pályázati kiírás elfogadása 

 Előadó: Bere Károly polgármester 
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OKTÓBER 

 

Alakuló ülés  

 

Előterjesztések leadásának ideje: ülés előtt 2 héttel. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

199/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata 

 

1.) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a Lovas Barátok Egyesülete javára a 2013. évi civil szervezetek 

támogatása jogcímen megítélt, ez ideig még ki nem fizetett: 255.000.-Ft 

összeget az egyesületnek, mint adósnak az 51/2012/05. szám alatti 

kölcsöntartozásból eredően a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 

hitelező felé fennálló tartozásának csökkentése érdekében közvetlenül az 

54000052-20276720 számú hitelszámlára átutalja. 

 

2.) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja 

továbbá, hogy 2014. évben szintén támogatja a Lovas Barátok Egyesületét 

500.000.-Ft összegben, és a Lovas Barátok Egyesülete javára a 2014. évi 

civil szervezetek támogatása jogcímen megítélendő 500.000.-Ft összeget az 

egyesületnek, mint adósnak az 51/2012/05. szám alatti kölcsöntartozásból 

eredően a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet hitelező felé fennálló 

tartozásának csökkentése érdekében közvetlenül az 54000052-20276720 

számú hitelszámlára átutalja. 

 

3.) Felkéri a jegyzőt, hogy a Lovas Barátok Egyesületétől a támogatási 

összegeknek a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet javára történő 

engedményezését szerezze be és továbbítsa a pénzintézet felé. 

 

Határidő:  2013. december 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

December 12-ei zárt ülés  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

200/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

december 12-ei rendkívüli zárt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg: 

 

- A napközi konyha üzemeltetőjének a kiválasztása 

  Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

201/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, 

hogy a „Vállalkozási szerződés Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

Intézményei közétkeztetésének biztosítására a Füzesgyarmat, Kossuth u. 3-

7. szám alatti konyha üzemeltetésével” tárgyú közbeszerzési eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja.  

 

Az eljárás eredménytelenségének indoklása:  

 

Az önkormányzat a 2013. évben gyermekélelmezésre rendelkezésre álló 

keret öt évre felszorzott összegét adta meg fedezetként a közbeszerzési 

eljárás során. Ez alapján a meghatározott fedezet nettó 248.000.000 Ft volt. 

Jogszabály szerint a fedezetet 4 évre kell meghatározni az egy évnél 

hosszabb időre szóló szolgáltatási szerződések esetében. A valós fedezet 

mértékeként 198.400.000 Ft-ot kellett volna megadni.  

 

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat alapján az önkormányzat 

központi költségvetésből származó forrásai jelentősen csökkennek. Emiatt 

2014. évben a gyermekélelmezésre sem tudja biztosítani a 2013. évben 

rendelkezésre álló keretet. 

 

A Kbt. 76§ (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen az eljárás, mert az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő nem tett az ajánlatkérő 

rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást lebonyolító ügyvédet 

a fenti döntésről értesítse. 

 

Határidő: 2013. december 13. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

202/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozata 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy az önkormányzat és intézményei részére történő közétkeztetés 

feladatait az eddigi üzemeltető Furkó Sándor ev-tól átveszi, mivel a 

közétkeztetési szerződés lejárt.  

 

A feladatellátást az önkormányzati tulajdonú Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft.  keretein belül látja el a 

meglévő személyzettel és tárgyi, technikai felszerelésekkel, míg az 

átmeneti időszakra a lejáró szerződést 3 hónappal meghosszabbítja az 

egyéni vállalkozóval. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyéni 

vállalkozóval a szerződést kösse meg, illetve a Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. a feladatellátás 

átvételére készüljön fel. 

 

Határidő: 2013. december 17. a szerződés megkötésére 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

     Turbucz Róbert ügyvezető 

 

 


