
Füzesgyarmat Város Polgármestere 
5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 
Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 

e-mail: fgyphiv@globonet.hu 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2011. szeptember 8-ai ülésére 
a  jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról napirendhez. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést terjesztjük a testület elé: 
 
 

H A T Á R  O Z A T  
107/2011. (IV. 28.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi önkormányzati 
területeket jelöli ki átminősíteni park-, játszótér művelési ágba:  
 
1. Kossuth utca 89. sz. alatti iskola udvara, 
2. Mátyás utca 29. szám alatt lévő volt óvoda udvara, 
3. Bajcsy Zsilinszky utcai 1045 hrsz-ú terület, 
4. Áchim András utcai 1923 és 1924 hrsz-ú terület. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a Körzeti Földhivatalnál járjon el a területek művelési ág 
változása ügyében. 
 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

A Bajcsy Zs. utcai 1045 hrsz-ú közpark művelési ágba történő ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
megtörtént, a többi ingatlan játszótér művelési ágba történő átvezetése folyamatban van. 

 
 
H A T Á R O Z A T  
135/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 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: 2011. június 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A testületi határozatot – mellékelve az előterjesztéseket – megküldtük a Békés Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Az anyaggal kapcsolatban visszajelzést 
nem kaptunk. 
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H A T Á R  O Z A T  
139/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztett beszerzési 

szabályzatot változtatás nélkül elfogadja.  
2. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának V. fejezet 1. pontját egyidejűleg e 

szabályzat VIII. fejezetében foglalt értékhatárral azonosan, 3 millió forintra 
módosítja. 

 
Határidő: 2011. június 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozatban foglaltak szerint módosítottuk. 
 
 
H A T Á R  O Z A T  
140/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás Tanácsa 42/2011. (05. 10.)sz. határozatával elfogadott Társulási 
Megállapodást jóváhagyja, előírásait elfogadja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a társulást értesítse a képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő: 2011. június 9. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsát a testület döntéséről a határozat 
megküldésével értesítettük. 

 
 
H A T Á R O Z A T  
141/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete iparterület kialakítását és 
inkubátorház építését határozza el az un. Csák-tanya mellett, a füzesgyarmati 0416/4 
hrsz-ú, 0416/47 hrsz-ú, 0416/48 hrsz-ú, 0416/49 hrsz-ú földterületekből 5 hektár 
területre vonatkozóan.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a földtulajdonosokkal tárgyaljon és a szántóföldet 
maximum 30 ezer forint/AK értékben, míg az iparterületet az értékbecslés szerinti 
maxim 870 ezer forint/hektár értékben vásárolja meg, valamint kösse meg az adásvételi 
szerződést. A munkálatok fedezetére az ingatlan gazdálkodásból, azaz az ingatlan 
eladásokból befolyt bevételt biztosítja. 

 
Intézkedjen az iparterület ingatlan-nyilvántartási kialakításáról és terveztesse meg annak 
hasznosítását úgy, hogy épüljön inkubátorház és legyen vállalkozók részére kiajánlható 
további építési terület kijelölve. 
 
Határidő: 2011. július 26. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A 0416/4 hrsz-ú Csák tanyából leválasztott 1,5 ha kivett ingatlan  a testületi határozat 
döntésének megfelelően 1.305.000 forintért, az elkészült megosztási vázrajz és adásvételi 
szerződés alapján megvásároltuk, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés folyamatban van. A 
0416/46 hrsz-ú ingatlanból 1.000 m2 terület önkormányzati tulajdonba adásáról 
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csereszerződéssel intézkedtünk. A 0416/47 hrsz-ú ingatlan egy tulajdonosával 
csereszerződést, két fő tulajdonosával adásvételi szerződést kötöttünk 167.400 forint vételár 
kifizetése ellenében. Így az ingatlan teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került. A 
0416/48 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával csereszerződést kötöttünk.  A 0416/49 hrsz-ú szántó 
ingatlan tulajdonosával sem adásvételi, sem csereszerződést eddig nem tudtunk kötni 
többszöri egyeztetés ellenére – A tulajdonjog rendezésekkel 4 ha 0095 m2 nagyságú terület 
került az önkormányzat tulajdonába. 

 
 
H A T Á R O Z A T  
142/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vízművek 
üzemeltetéséből származó bérleti díjak, és vízmű vagyonon elvégzett azonnali, valamint 
tervezett rekonstrukciós munkák költségei között, az önkormányzat terhére felmerülő 
eltérésre, valamint a kötelezettségvállalási folyamat rendezésére a Békés Megyei Vízmű 
Zrt. által leírtakat nem tartja elegendő információnak, azt nem tartja a jövőre nézve 
követendő eljárásmódnak. 
 
Megbízza a polgármestert a 2010. évben elvégzett 8 millió 33 ezer forint értékű „W” 
munka jogszerűségének vizsgálatára, és a jogosnak ítélt munkadíj 2012. évben történő, 
kamatmentes kiegyenlítésére történő megállapodás kezdeményezésére és megkötésére. 
  
Az önkormányzati vízmű vagyonon elvégzendő azonnali, valamint tervezett 
rekonstrukciós munkák megrendelési és kötelezettségvállalási folyamatának 
önkormányzati felügyeletét, döntési lehetőségét biztosítani kell, erre a zrt-vel közös 
szabályozást el kell készíteni annak érdekében, hogy a bérleti díjak és munkák költségei 
között, az önkormányzat terhére a továbbiakban ne merüljön fel eltérés. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős :  Bere Károly polgármester 

A határozat végrehajtásának pénzügyi vonatkozásairól a féléves a beszámoló ad számot. 
A határozatban jelezett 8 millió 33 ezer forint „W” munka kiszámlázásának jogszerűsége 
ellennem élhettünk kifogással, mert azok műszakilag indokolt javítások voltak, a Vízmű Zrt –
vel kötött együttműködési szerződés pedig nem tartalmazza azt, hogy árajánlat elfogadása 
után végezhetik csak el a „havaria” jellegű munkákat. Kiegészítő megállapodás megkötését 
kezdeményeztük, amelyben kérjük rögzíteni, hogy a munkák megkezdése előtt, valamint a 
számlák kiállítása előtt a tervezett és az elvégzett műszaki tartalommal és díjkalkulációval 
szolgáljon a Vízmű Zrt az önkormányzat részére. 
A rekonstrukciós munkákra vonatkozó tervet pedig abban az időszakban kérjük a testület elé 
terjeszteni, amikor már a Zrt összegzi mind a tárgyévi havaria és „W” jellegű munkákból, 
mind a szennyvízágazat díjhiányából eredő fizetési kötelezettségeinket, és az összevethető a 
tárgyévben várható bérleti díjakkal. Ebben az esetben láthatóvá válik, hogy a rekonstrukcióra 
mekkora keret áll rendelkezésre.  
 

H A T Á R O Z A T  
144/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete megbízza Bere Károly polgármestert, hogy az 
iskola előtti székely kaput helyeztesse át az iskola előtti parkban lévő háborús áldozatok 
emlékére állított emlékmű elé úgy, ahogyan korábban (az 1960-as évekig) is volt. 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
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Felelős: Bere Károly polgármester 
Lásd a 161/2011. (VI. 16.)Kt. határozatot. 

 
 
H A T Á R O Z A T  
153/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Füzesgyarmat Város (2/A-
2/B-4-5-6-7-8-9-10 öbl.) szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító telep bővítése” 
című, EU támogatással megvalósítani tervezett projekthez szükséges FIDIC mérnöki és 
műszaki ellenőri tevékenység ellátása” közbeszerzési eljárás során a beérkezett 
ajánlatok közül, az ajánlatok értékelés után, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
benyújtó, EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (1143 
Budapest, Zászló u. 18.) ajánlatát fogadja el. 
 
Megbízási díj:  49.448.284,-Ft + ÁFA 
Vállalt napi késedelmi kötbér mértéke: 50.000,-Ft/naptári nap 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a EUROUT Mérnöki 
Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft-vel és a határozat nyilvános közzétételéről 
intézkedjen. 
Határidő: 2011. június 26. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A szerződést megkötöttük, és a nyilvános közzététel megtörtént. 
 
 
H A T Á R O Z A T  
154/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a füzesgyarmati 708 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlatot benyújtott Layer Istvánnal és 
Pozojevich Miklóssal folytasson további tárgyalásokat az ingatlan értékesítésével 
kapcsolatban, figyelembe véve azt, hogy az önkormányzatnak nettó 6.000.000,-Ft 
bevétele keletkezzen az értékesítésből. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy egyezség esetén kösse meg az ajánlattevőkkel az 
adásvételi szerződéseket. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

Az adásvételi szerződést a Layer Kft.-vel 1914.m2 területre és az épületekre 5,5 M forint 
vételárra, míg Pozojevich Miklóssal 860 m2 területre 500.000 forint vételárra megkötöttük. A 
megosztási vázrajzot Pozojevich Miklós készíttette el. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzés 
folyamatban van a vevők javára. 

 
H A T Á R O Z A T  
155/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Józsefné részére, a 
város lakossága érdekében hosszabb időn át végzett tevékenysége, valamint a 
füzesgyarmati református egyházközségben végzett kiemelkedő közösségi munkája 
elismeréseként, Pro urbe kitüntető címet adományoz. 

Lásd. a 156/2011. (V. 26.)Kt. határozatot. 
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H A T Á R O Z A T  
156/2011. (V. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Józsefné részére a PRO 
URBE kitüntetéssel nettó 50.000,-Ft-ot adományoz. 
 
A kitüntetés átadására 2011. augusztus 20-ai ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A kitüntetés és a jutalom az augusztus 20-ai ünnepi testületi ülésen átadásra került. 
 
 
H A T Á R O Z A T  
161/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2011. (V. 26.)Kt. számú 
határozatát módosítja úgy, hogy a székely kaput nem az iskola előtti parkban lévő 
háborús áldozatok emlékére állított emlékmű elé helyezi át, hanem a Műemlékvédelmi 
Felügyelőség szakértője által javasolt helyre. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fentiek szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A műemlékvédelmi Felügyelőség szakértője által javasoltak szerint az engedélyes építési terv 
elkészült. Az építési engedély kiadását megkértük Szeghalom Város Építési hatóságától. Az 
áthelyezést a jogerős építési engedély birtokában tudjuk elvégezni. 
 

 
H A T Á R  O Z A T  
164/2011. (VI.16.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 17-ei hatállyal 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosítja: 
 
Az alapító okirat 5./ pontjának önként vállalt feladata felsorolás kiegészül a  

„ külszíni agyagbánya művelés,” és a „belföldi és külföldi személyszállítás„ 
szövegezéssel: 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el, 
és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2011. június 20. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

A módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a testületi döntést tartalmazó határozatot az 
érintettek részére megküldtük.  A változást a kincstári alapnyilvántartásba bejegyeztettük.  

 
H A T Á R O Z A T  
166/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, a Dél-
Alföldi Operatív Program (DAOP) keretén belül „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 
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pályázati kiírásra. „Komplex kerékpárforgalmi hálózat kiépítése Füzesgyarmaton” 
címen. 
 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés  
25%-os Áfa költsége:  56.000.000.-Ft. 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  280.000.000.-Ft. 
 
Igényelt támogatás összege, 90%: 252.000.000.-Ft. 
Szükséges önerő, 10%=: 28.000.000.-Ft. 
 
Az önkormányzat a szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja. 
 
A pályázat elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat magára 
nézve elismeri és betartja.  
 
A pályázat beadási határideje: 2011. július 28. 
   
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

A döntéskor megjelölt forrásösszegek a döntéskor nem voltak ismertek, ezért a határozat vélelmezett 
adatokat tartalmaz (erről tájékoztattuk a testületet). A pontos forrásösszegek a testületi döntést 
követően a pályázat benyújtása előtt váltak ismertté. A pályázatot, 2011.07.26-án nyújtottuk 
be, a pontosított adatokkal. A pályázatot befogadták, a hiánypótlást teljesítettük. Szükséges 
még a határozatban, a vélelmezett összegek pontosítása, ezért kéjük a Képviselő-testületet 
hogy a határozat forrásrészletező részét módosítsa az alábbiak szerint: 
  

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés  
25%-os Áfa költsége:  51.845.038.-Ft. 
Beruházás teljes pénzigénye bruttó:  207.380.152.-Ft. 
 
Igényelt támogatás összege, 90%: 186.642.137.-Ft. 
Szükséges önerő, 10%=: 20.738.015.-Ft. 
 
 
H A T Á R O Z A T  
167/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Alföldi Operatív Program 
(DAOP) „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című DAOP-
5.2.1/A-11 kódszámú pályázat kiírása esetén azon részt kíván venni. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Nagyér rekonstrukciójához a terveket és a pályázatot 
készíttesse el, majd a saját erő biztosítása érdekében a következő képviselő-testületi 
ülésre készítsen előterjesztést. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 

A tervek elkészítése érdekében június közepén megkerestük a Körös-Berettyó Víztársulatot, - 
mivel a pályázatba bevonandó nyíltvízi csapadékvíz levezető művek az ő kezelésükben, illetve 
állami és önkormányzati tulajdonban vannak  - hogy a Vízügyi Igazgatóság szakembereivel és 
a tervezővel vizsgálják meg a pályázat beadásának lehetőségét, hogy az október 3-ai 
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benyújtási határidőig elvégezhetők-e a tervezési és az előkészítő munkálatok. A megkeresett 
szakemberektől a vizsgálatról az első visszajelzést augusztus 23-án kaptuk, melyben 
kifejtették, hogy a benyújtási határidőig a szükséges terveket, engedélyeket, előtanulmányokat 
és a pályázatot elkészíteni lehetetlen. 
Javasoljuk, hogy a fejlesztési elképzelést a jövő évi fejlesztési koncepcióba tegye át a testület. 
 

 
H A T Á R O Z A T  
168/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati tehetséges, 
rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány kuratóriumába és felügyelő 
bizottságába 2011. július 15-től az alábbi személyeket választja meg: 
 
Kuratórium:   
Elnöke: Dr.Schamschula György 
Titkára: Gorgyánné Nagy Annamária 
Tagjai: Laskai András  

ifj.Pozojevich Miklós 
Székelyné Dr.Rudner Bernadett 

 
Felügyelő bizottság:  
Elnöke: Zs.Nagy Sándorné 
Tagjai:  Csák Erika 
             Simonné Bagdi Erzsébet 
 
A képviselő-testület az eddigi tisztségviselők megbízását 2011. július 14-től 
visszavonja.  
Elismeri és megköszöni az eddigi munkáját a kuratórium és a felügyelő bizottság 
tagjainak: Konczné Szendrey Zsuzsannának a kuratórium elnökének, Sáriné Péli 
Mártának a kuratórium titkárának, Tőkésné Gali Mónikának, Bojtor Sándornénak és  
Tóthné Lovász Ilonának a kuratórium tagjainak, valamint a felügyelő bizottság 
elnökének, Csabafi Mátyásnénak, és tagjainak Weigert Mihálynénak és Szabó 
Lászlónak. 
Megbízza a polgármestert, hogy a változást a közalapítvány alapító okiratában 
módosítsa, valamint gondoskodjon az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatokról. 
 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 31. 

A személyi változások a közalapítvány alapító okiratában át lettek vezetve. A feladatok 
átadás-átvétele ünnepélyes keretek között rendben megtörtént. 

 
 
H A T Á R O Z A T  
169/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati tehetséges, 
rászoruló fiatalság továbbtanulásáért közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottság 
tagjait 4 évre választja meg, ezzel módosítja az alapító okiratot. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a változást a bírósági nyilvántartásba jelentse be. 
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Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. július 31. 

A változásokat a bírósági nyilvántartásban történő átvezetéshez bejelentettük. 
 
 
H A T Á R O Z A T  
170/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2011. (V. 26.)Kt. számú 
határozatát kiegészíti úgy, hogy amennyiben az inkubátorház építéséhez és az iparterület 
kialakításához a füzesgyarmati 0416/46, 0416/47, 0416/48, 0416/49 hrsz-ú ingatlanok 
tulajdonosaival az adásvételi szerződéskötés helyett előnyösebb csereszerződés köthető 
az ingatlan- tulajdonosokkal felhatalmazást ad a polgármesternek arra, hogy 
csereingatlant ajánljon és a kiválasztott területre csereszerződést kössön az 
önkormányzat tulajdonát képező külterületi és zártkerti földekből. 
A csereszerződésben lehetőség szerint kerüljön be kikötésként, hogy amennyiben az 
inkubátorház építés és iparterület kialakításra nem kerül sor, mert az önkormányzat 
pályázatot nem nyer az esetben az eredeti állapot helyreállítása történjen meg legkésőbb 
2014. július 31-én.  
 
Határidő: 2011. augusztus 15. és értelemszerűen 
Felelős. Bere Károly polgármester 

Lásd a 141/2011. (V. 26.)Kt.sz. határozatot. 
 
 
H A T Á R O Z A T  
171/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a működtető kérelmére az 
önkormányzat tulajdonában lévő napközi konyha épületén a tűzoltóság által előírt 
követelményeknek megfelelő átalakítási munkák (nyílászáró kiépítés) végzését 
határozza el. 
Az ebédlő átalakításához szükséges anyagköltséget az önkormányzat a közhasznú 
munkások foglalkoztatására elkülönített összegből, és a közmunkaprogram keretén 
belüli foglalkoztatással biztosítja. 
 
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 
Határidő: 2011. szeptember 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A tűzoltóság által előírt követelményeknek megfelelő nyílászárókat megrendeltük, a leszállítás 
folyamatban van. 

 
 
H A T Á R O Z A T  
174/2011. (VI. 16.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovácsné Kéki Ilona (5525 
Füzesgyarmat, Bethlen u. 19/A.) vállalkozót –  a helyi vállalkozások munkahelyteremtő 
támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.)Kt. számú rendelet alapján – 500.000,-Ft, azaz 
Ötszázezer forint munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a fenti rendelet alapján kösse meg Kovácsné Kéki Ilona 
vállalkozóval a támogatási megállapodást. 
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Határidő: 2011. július 16. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A vállalkozóval megkötöttük a támogatási szerződést. 
 
 
H A T Á R O Z A T  
180/2011. (VII. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által megbízott Wekerle Sándor 
Alapkezelőhöz, „A szociális földprogramok működtetésének támogatására” elnevezésű 
SZOC-FP-11 kódszámú pályázati felhívásra. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 5. 

A pályázatot határidőre benyújtottuk. A befogadásról szóló nyilatkozatot megkaptuk, döntés 
szeptember 19-én várható.  

 
 
H A T Á R O Z A T  
182/2011. (VII. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által kiírt – a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, 
kihasználtságuk növelésének támogatása” elnevezésű  –  pályázati felhívásra 
pályázatot nyújt be.  
 
Megbízza a polgármestert a pályázat beadásával kapcsolatos intézkedések megtételével. 
Határidő: 2011. augusztus 19. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A pályázat benyújtási határidejét egy hónappal (2011. szeptember 23.) meghosszabbították. A 
pályázati anyaghoz a hiányzó dokumentumok elkészítése folyamatban van. Egy (a pályázati 
kiírásban meghatározott tevékenységeket alaptevékenységként végző) civil szervezettel kell 
még együttműködési megállapodást kötnünk, annak birtokában a pályázatot be tudjuk 
nyújtani. 
 

 
H A T Á R O Z A T  
186/2011. (VII. 26.) Kt. hat. 
1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztés 
mellékletét képező, az Aradi Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok 
Tulajdonközössége [Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program] létrehozását, és 
az abban foglaltak szerint részt vesz a Tulajdonközösségben. 
 
2./ Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, az Együttműködési megállapodás és mellékleteinek aláírására. 
 
3./ Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá Bere 
Károly polgármestert, hogy az Aradi Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok 
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Tulajdonközösségében [ARVIFET ] Füzesgyarmat Város Önkormányzatát teljes döntési 
jogkörrel képviselje. 
  
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

Az Aradi Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok Tulajdonközössége [Dél-alföldi Régió 
Ivóvízminőség-javító Program] létrehozásáról szóló Együttműködési megállapodás, és 
mellékleteinek aláírása megtörtént.  

 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2011. augusztus 29. 

 
 
 
 
 

 

Bere Károly Fehér László 
polgármester aljegyző  


