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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. október 29-én tartandó ülésére 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
 

Előterjesztést készítette: Pardi-Papp Ágnes, jegyzői 
referens 

Véleményezi:  A Képviselő-testület mindhárom 
bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést terjesztem a testület elé: 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2020. (VI.18.) határozata 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 
lehetőségről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyeztetésével hirdetett, a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati felhívásra. 
 
Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2020. évei 
költségvetéséből biztosítja. A fejlesztésre a Bocskai utcát (hrsz. 713) és a Hunyadi utcát (hrsz: 
674) jelöli ki. 
 
Támogatási igény: bruttó 20.000.000;- Ft 
Támogatási intenzitás: 65% 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 10 769 231;- Ft 
A beruházás összege: bruttó 30.769.231 Ft (Nettó: 22.461.539 Ft + ÁFA 8.307.692 Ft)  
 
Pályázat benyújtási határideje: 2020. július 10. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
A határozat Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (VIII. 04.) 
határozatával módosításra került, a módosított igény alapján benyújtott pályázatunk 
forráshiány miatt nem került támogatásra.  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2020. (VI. 18.) határozata 

„Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője” díj adományozása 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatás területén több mint két 
évtizedes kiemelkedő és lelkiismeretes munkájáért, mellyel hozzájárult az önkormányzati 
feladatok színvonalas ellátásához, „Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője” díjat 
adományoz a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal köztisztviselője Vadné Nagy Judit részére. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a díjat 2020. július 7-én a Köztisztviselők Napja alkalmából 
tartandó rendezvényen, ünnepélyes keretek között adja át. 
 
Határidő: 2020. július 7. 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
 
A szakmai díj 2020. 07.07. napján ünnepélyes keretek között átadásra került. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2020. (VII. 14.) határozata 

az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőségről 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a pénzügyminiszter által 
hirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 3. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására” című pályázati felhívásra. 
 

Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 
b) Az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése 
 

A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2020., 2021. 
és 2022. évi költségvetéséből biztosítja. 
A fejlesztéssel érintett ingatlan: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 7. (HRSZ: 748/6/C/1) 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata elfogadja a projekt megalapozottságát alátámasztó 
dokumentációt, mely a határozat mellékletét képezi. 
A megvalósítás és a finanszírozás végső határideje: 2022. december 31. 
 
A pályázat megvalósítása során önkormányzatunk ÁFA levonási joggal rendelkezik. 
Támogatási igény: nettó 100.000.000;- Ft 
Támogatási intenzitás: 50% 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 100.000.000;- Ft 
A beruházás összege: bruttó 254.000.000 Ft (Nettó: 200.000.000 Ft + ÁFA 54.000.000 Ft)  
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor vállalja, hogy a beruházás 
megvalósítását követően kizárólag, saját költségvetési szerv keretei között működtetett 
konyhával biztosítja a feladat ellátását. 
 
Pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 13. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
A határozat Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (IX. 01.) 
határozatával módosításra került, a módosított tartalommal benyújtásra került a pályázat.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2020. (VII. 14.) határozata 

Ingatlan hosszútávú haszonbérbe adásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
haszonbérleti szerződés kerüljön megkötésre a Füzesgyarmat külterület 0320/8 hrsz.-on 
nyilvántartott ingatlan tekintetébe legfeljebb 25 év határozott időre a szerződéskötést 
kezdeményező Bujdosó Szilárd,  és Elek Zoltán  

 alatti lakosokkal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződés tartalmát a 
haszonbérbe venni kívánókkal alakítsa ki és jóváhagyás céljából tárja a Képviselő-testület elé.   
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Bujdosó Szilárd az ingatlan tekintetében új kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé, amely 
a 2020. szeptember 24–i Képviselő-testületi ülésen megtárgyalásra került. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2020. (VII. 14.) határozata 

Egészségügyi feladatellátásban résztvevő foglalkoztatottak egyszeri juttatásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyben feladatot 
ellátó, azonban a központi költségvetésből erre tekintettel az egészségügyi dolgozók 2020. évi 
egyszeri 500.000 forintos támogatásában nem részesült foglalkoztatottak részére, 2020. évi 
költségvetése terhére összesen 800.000 forintot különít el, amelyet az alábbi megosztás szerint 
fizet ki a foglalkoztatottak részére, béren kívüli juttatásként:  
 

- Koós Istvánné bruttó 400.000 Ft 
- Tóth Ferencné és Szilágyi Imréné bruttó 200.000 Ft – 200.000 Ft.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a béren kívüli juttatás kifizetéséről 
soron kívül gondoskodjon.  
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester  
Határidő: azonnal 
 
A béren kívüli juttatásokat a foglalkoztatottak munkáltatói teljesítették.  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2020. (VII. 14.) határozata 

Füzesgyarmat Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv) a Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel 
Ferenc utca és Szabolcska Mihály utca által határolt terület módosításához kapcsolódó 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz 

lezárása és a partnerségi egyeztetés lezárása 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) megállapította, hogy a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódóan a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet egyszerűsített eljárás 
véleményezési szakaszának jogszabály szerinti ideje lejárt. 

 
2.) megállapította, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

41. § (2) a) pont szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszban partnerségi 
vélemény nem érkezett. 
  

3.) megállapította, hogy a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. § (2) b) és c) pont szerint az 
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszban a véleményező szervektől beérkezett 
véleményeket a főépítész és a településtervező kiértékelte, és azokat a Képviselő-testület 
megismerte. A kiértékelésben foglaltakkal egyetért, megállapítja továbbá, hogy 
jogszabályi hivatkozással alátámasztott ellenvélemény, észrevétel nem volt. 

 
4.) a fentiek alapján a tárgyi ügyben a Képviselő-testület a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszát lezárja. 
 
5.) felkéri a polgármestert arra, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását 

kezdeményezze az állami főépítésznél és záró szakmai véleményét kérje meg. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester  
Határidő: azonnal 
 
A végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményeztük az állami főépítésznél, a 
záró szakmai véleményét megkaptuk. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2020. (VII. 14.) határozata 

Feladatellátási szerződés módosításáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kertészsziget Község 
Polgármesterének hozzájárulásával, 2020. július 1-től kezdődő hatállyal, közös megegyezéssel 
módosítja a Dr. Barta Krisztina és Füzesgyarmat Város, valamint Kertészsziget Község 
Önkormányzata között létrejött feladatellátási szerződésben szabályozott rendelési időt, a jelen 
határozat I. sz. mellékletében foglaltak szerint.  
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A feladatellátási szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában 
fennmaradnak. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A feladatellátási szerződés a határozatban foglaltak szerint módosításra került, ezt követően 
megküldésre került a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2020. (VIII. 04.) határozata 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
benyújtásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 15/2020 (VI.18.) határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyeztetésével hirdetett, a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 3. 
melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra” című pályázati felhívásra. 
 
Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
 
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2020. évi 
költségvetéséből biztosítja. A fejlesztésre a Hunyadi utcát (hrsz.: 674) és Bocskai utcát (hrsz.: 
713) jelöli ki. 
 
Támogatási igény: bruttó 19.704.495;- Ft 
Támogatási intenzitás: 65% 
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 10 610 113;- Ft 
A beruházás összege: bruttó 30.314.608 Ft (Nettó: 23.869.770 Ft + ÁFA 6.444.838 Ft)  
 
Pályázat benyújtási határideje: 2020. július 10. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
1. pont alapján.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2020. (VIII. 19.) határozata 

Füzesgyarmat Város Településszerkezeti Terve jóváhagyásáról szóló 33/2001. (III. 20.) 
számú határozat módosításáról 
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1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének Füzesgyarmat Város 
Településszerkezeti Terve jóváhagyásáról szóló 33/2001. (III. 20.) számú Önkormányzati 
határozatának mellékletét képező „É1” jelű „Településszerkezeti Terv” elnevezésű tervlap jelen 
határozat 1. mellékletét képező „Tm-2T” jelű „Füzesgyarmati Bölcsőde és környezetének 
szerkezeti terve” elnevezésű szerkezeti tervlapon "Tervezési terület határa"-val jelölt területek 
tekintetében a Tm-2T jelű tervlapokon ábrázolt részletre módosul.  
 
2./ Jelen határozat 1. mellékletét képezi a „Tm-2T” jelű „Füzesgyarmati Bölcsőde és 
környezetének szerkezeti terve” elnevezésű településszerkezeti tervlap.  
 
3./ A jóváhagyott módosításokat a Füzesgyarmat Város Településszerkezeti Terve „É1” jelű 
településszerkezeti terv tervlapjaival együtt kell alkalmazni. Az elfogadott településrendezési 
eszközöket a polgármester nevében meg kell küldeni az egyeztetésében részt vett 
államigazgatási szerveknek. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
Az elfogadott településrendezési eszközök megküldésre kerültek az egyeztetésében részt vett 
államigazgatási szerveknek. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2020. (VIII. 19.) határozata 

A Füzesgyarmat belterület 0152/10 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a tulajdonában 
lévő Füzesgyarmat, 0152/10 hrsz.-ú ingatlant a vételi ajánlatot benyújtó Szőke Szabolcs 
részére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Az adásvételi szerződés létrejött, az ingatan-nyilvántartáson átvezetésre került a változás.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2020. (IX. 01.) határozata 

a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII. 14.) 
határozatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a pénzügyminiszter által 
hirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 3. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására” című pályázati felhívásra. 
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Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be: 
b) Az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése 
 
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt 2020., 2021., 
és 2022. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
A fejlesztéssel érintett ingatlan: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 7. (HRSZ: 748/6/C/1) 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata elfogadja a projekt megalapozottságát alátámasztó 
dokumentációt, mely a határozat mellékletét képezi. 
 
A megvalósítás és a finanszírozás végső határideje: 2022. december 31. 
 
A pályázat megvalósítása során önkormányzatunk ÁFA levonási joggal rendelkezik. 
 
A pályázat támogatható és nem támogatható tevékenységeket tartalmaz, melynek 
elkülönítésére Kedvezményezett a megvalósíthatósági helyszín nettó alapterületének 
arányosítását alkalmazza. 
 
Az alapterületre vetített arányosítás alapján a támogatható költségek aránya az építés és a 
közvetett költségek esetében: 91,48%. Az eszközbeszerzés esetében: 100% 
 
A támogatható tevékenységekre vonatkozó támogatási intenzitás 50% 
 
A beruházás teljes összege: 
Építés+közvetlen költségek (műszaki ellenőr):  nettó 179.100.000 Ft 
Eszközbeszerzés:      nettó 16.931.000 Ft 
Közvetett költségek: (tervezés, közbeszerzés):  nettó 2.745.000 Ft 
Összesen:       nettó 198.776.000 Ft    
 
Igényelt támogatás:   
Építés+közvetlen költségek (műszaki ellenőr):  nettó 81.920.340 Ft 
Eszközbeszerzés:      nettó 8.465.500 Ft 
Közvetett költségek: (tervezés, közbeszerzés):  nettó 1.255.563 Ft 
Összesen:       nettó 91.641.403 Ft 
 
Önkormányzati önerő: 
Építés+közvetlen költségek (műszaki ellenőr):  nettó 97.179.660 Ft 
Eszközbeszerzés:      nettó 8.465.500 Ft 
Közvetett költségek: (tervezés, közbeszerzés):  nettó 1.489.437 Ft 
Összesen:       nettó 107.134.597 Ft 
 
A beruházás összege: bruttó 252.445.520 Ft (Nettó: 198.776.000 Ft + ÁFA 53.669.520 Ft)  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor vállalja, hogy a beruházás 
megvalósítását követően kizárólag, saját költségvetési szerv keretei között működtetett 
konyhával biztosítja a feladat ellátását. 
 
Pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 13. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
A pályázat határidőben benyújtásra került. Az elbírálás folyamatban van. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2020. (IX. 23.) határozata 

a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. saját tőkéjének és 
tovább működésének rendezéséről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. saját tőkéjének és működésének rendezésével kapcsolatban 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy készítsen javaslatot a Kft. végelszámolással való 
megszüntetésére valamint a Fürdő és a hozzá kapcsolódó vagyonelemek Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. általi működtetésének megvalósítására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő 
saját tőke szintjének rendezésére tegyen javaslatot.  
 
Határidő: soron következő testületi ülés, de legkésőbb 2020. október 31.  
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő saját tőke szintjének rendezésére tett javaslattétel a 
Képviselő-testület 2020.10.29-i ülésén előterjesztésre kerül.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2020. (IX. 24.) határozata 

A Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 2019. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati 
Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft. 2019. évi 
gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000 évi. C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján 
készített beszámolót 403.222.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -51.046.- eFt adózott 
eredménnyel elfogadja.  
 
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2019. évi beszámolóban foglaltakra 
tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a 
számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon.  
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Kovács Márton, ügyvezető 
 
A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. beszámolójának közzététele 
megtörtént. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2020. (IX. 24.) határozata 

Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2019. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 100 %-os tulajdonosa, a Kft 2019. évi 
gazdálkodásáról szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján 
készített beszámolót 446.685.- eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint -35.918.- eFt adózott 
eredménnyel elfogadja. 
 
A Képviselő-testület mentesíti a Kft-t a 2019. évben megvalósított beruházások, felújítások 
értékén felül még fennmaradó 4.288.253.-Ft pótlólagos beruházás céltartalékba történő 
helyezésének kötelezettsége alól. 
 
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a 2019. évi beszámolóban foglaltakra 
tekintettel osztalék kifizetéséről nem rendelkezik.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a beszámoló közzétételéről a 
számviteli törvény 154. § (1) bekezdése alapján gondoskodjon. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Turbucz Róbert, ügyvezető 
 
A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. beszámolójának közzététele 
megtörtént. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2020. (IX. 24.) határozata 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Megállapodásának  
jóváhagyása 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének, 
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-
ban foglalt rendelkezéseinek megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, 
Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. melléklete szerinti, annak egységes 
szerkezetű változatát jelen határozat második melléklete szerinti tartalommal 
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jóváhagyja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntését küldje meg a Társulás 
részére, továbbá felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2020. szeptember 30.  
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
A testület döntése megküldésre került a Társulás részére, a Társulási megállapodás aláírása 
folyamatban van. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2020. (IX.24.) határozata 

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához. 
 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2021. 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 11/2002. 
(XII.10.) sz. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelő jár el. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett elektronikus 
adatbázisban rögzíti. 
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában a települési 
önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: 2020. október 01. 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
Önkormányzatunk határidőben csatlakozott az ösztöndíj pályázathoz.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2020. (IX.24.) határozata 
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A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Békés Megyei 
Kormányhivatal által megállapított felvételi - körzethatárának véleményezése 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
24. § (1) bekezdésében foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának - a Békés Megyei Kormányhivatal által – 2021/2022. 
tanévre megállapított felvételi körzethatárával – mely Füzesgyarmat Város teljes közigazgatási 
területe - egyetért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
A határozat a Gyulai Tankerületi Központ részére megküldésre került. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2020. (IX. 24.) határozata 

Ingatlan értékesítéssel kapcsolatban (5525 Füzesgyarmat, Jókai utca 5. sz.) 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

értékesíteni 
 
kívánja a kizárólagos tulajdonában álló, 5525 Füzesgyarmat, Jókai u. 5. sz. alatti beépítetlen 
telket ajánlattételi felhívás kiírása keretében, az alábbi feltételekkel:  

- az értékesítésre kizárólag nyílt eljárás keretében történő versenyeztetést követően 
kerülhet sor,  

- az értékesítésből befolyt árbevétel felhasználása kizárólag a Hegyesi János úti általános 
iskolához való parkoló kialakítására fordítható.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló 
ajánlattételi felhívást tegye közzé. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatban foglaltak szerint az ajánlattételi felhívás közzététele megtörtént, a felhívásra 
egy ajánlat érkezett, mely a Képviselő-testület 2020. 10.29-i ülésén előterjesztésre kerül. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat polgármesterének 
35/2020. (IX. 24.) határozata 

Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos kérelem elbírálásáról (Füzesgyarmat külterület 
0320/8 hrsz. „d” és „f” alrészlet) 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

értékesíti 
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Bujdosó Szilárd,  alatti lakos részére a kizárólagos 
tulajdonában álló, Füzesgyarmat külterület 0320/8. hrsz.-ú ingatlan, „d” és „f” megnevezésű 
4,7880 m2 nagyságú részét 7.500.000 forintért, amennyiben kérelmező vállalja az ingatlanra 
vonatkozó, földmérői díj, szerződéskötési díj és a földhivatali nyilvántartási eljárás díját.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló 
megállapodást a vételi ajánlatot benyújtóval, a fenti feltételekkel kösse meg. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Az adásvételi szrződés előkészítése folyamatban van.  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2020. (IX. 24.) határozata 

Ingatlan értékesítéssel kapcsolatban (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 4. sz.) 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

értékesíteni 
 
kívánja a kizárólagos tulajdonában álló, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlant 
nyilvános ajánlattételi felhívás kiírása keretében, azzal a feltétellel, hogy a Képviselő-testület 
nem fogad el 5.250.000 forintos összegnél alacsonyabb vételárat meghatározó ajánlatot.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítéséről szóló 
ajánlattételi felhívást tegye közzé. 
 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatban foglaltak szerint az ajánlattételi felhívás közzététele megtörtént, a felhívásra 
két ajánlat érkezett, melyek a Képviselő-testület 2020. 10.29-i ülésén előterjesztésre kerülnek. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést fogadja el. 

 
Füzesgyarmat, 2020. október 20. 
 
 
 
 
 
 
 

Koncz Imre 
polgármester 
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Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2020. (X.29.) önkormányzati határozata 

A 2020. október 29-ig lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 29-ig lejárt 
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 




