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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2020. szeptember 1-én 16 óra 00 perc kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 
 
Jelen vannak:  
Koncz Imre polgármester, 
Dr. Barta Krisztina képviselő, 
Báló Sándor Zsolt képviselő, 
Fehér László képviselő, 
Lánczi Csaba képviselő, 
Patai Tamás képviselő 
 
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 
 
Napirendekhez meghívott: 
Csák Zsolt műszaki csoportvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata köztisztviselő 
 
 
Koncz Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
határozatképes, Dr. Sánta Tibor, Várkonyiné Csáforda Éva és Zs. Nagy Sándor képviselők jelezték 
távollétüket. A kiküldött napirendi ponthoz képest változás nem történt. Kéri, hogy aki a napirendi 
pontot megtárgyalásra elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a napirendet az alábbiak szerint megtárgyalásra elfogadja. 
 
1. A „Napközi Konyha felújítása” című pályázat hiánypótlásáról, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII.14.) határozatának módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról  
Előadó: Koncz Imre polgármester 

 
Rátérnek a napirend tárgyalására. 

 
Első napirend 

 
A „Napközi Konyha felújítása” című pályázat hiánypótlásáról, Füzesgyarmat Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII.14.) határozatának módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról  
Előadó: Koncz Imre polgármester 
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Koncz Imre polgármester: A Képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a Napközi Konyha felújítására. A Magyar Államkincstár a benyújtott pályázattal 
kapcsolatban hiánypótlásra szólította fel az Önkormányzatot, mely hiánypótlás a vállalt önerő 
mértékét is érinti. A Pályázati felhívás nem támogatja iroda, büfé, női és férfi öltözők felújítását, 
valamint az eszközlistában szereplő 20 db öltözőszekrény beszerzését. A tételek az eredeti 
költségvetésben szerepeltek, így újra kellett számolni az igényelt támogatás és a szükséges önerő 
mértékét, melyet a Képviselő-testületi határozatban is szükséges módosítani. 
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a „Napközi Konyha felújítása” című pályázat 
hiánypótlásával, Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII.14.) 
határozatának módosításával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagjából 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetért a „Napközi Konyha felújítása” című pályázat hiánypótlásával, 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (VII.14.) határozatának 
módosításával. 
 

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. 
 
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 
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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)  
 
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 
 
 
Koncz Imre polgármester: A napirend tárgyalásának végére értek. Megállapítja, hogy nincs további 
kérdés, hozzászólás. Az ülést 16 óra 10 perckor bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Koncz Imre                Dr. Blága János 
  polgármester                                  jegyző 
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