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ELŐTERJESZTÉS 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. november 29-i 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  
111/2012. (VI. 21.)Kt.hat.:  
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas Barátok Egyesülete 
(képviseli: Gergely Sándor egyesület elnöke) részére, az egyesület által – az MVH-hoz 
benyújtott támogatási kérelem alapján – 30.452.599.-Ft-ot megnyert és Lovas Centrum 
kialakítása I. ütemének kivitelezéséhez a támogatás összegének megelőlegezésére a 
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Füzesgyarmati Kirendeltségétől, ugyanezen 
összeg erejéig  felvételre kerülő hitelhez, készfizető kezességet vállal.  
 
A kötelezettség biztosítására az önkormányzat 30.452.599.-Ft jelzálogjogot és ennek 
biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a támogatott füzesgyarmati 
0414/35 hrsz-ú ingatlanára a kölcsönszerződés lejárata napjáig.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A kötelezettség biztosítására az önkormányzat javára a 30.452.599.-Ft jelzálogjog és ennek 
biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre került a támogatott füzesgyarmati 
0414/35 hrsz-ú ingatlanára a kölcsönszerződés lejárata napjáig. Az egyesülettől kapott 
információ szerint a támogatási összeg lehívásának utolsó fázisához érkeztek. A műszaki 
ellenőrzés mindent rendben talált. A „3 patkós” minősítéssel kapcsolatos feltételeket 
teljesítették, melynek helyszíni ellenőrzése november 26 és 30 között várható. Ezt követően 
történik meg a támogatás összegének kifizetése – remélhetőleg még ebben az évben az 
egyesület részére. 
 

H A T Á R O Z A T  

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

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

A tárgyalások eredményéről a mai ülésen kap tájékoztatást a Képviselő-testület. 
 
H A T Á R O Z A T  
117/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bere Károly polgármestert, 
hogy városgazdálkodási kft. létrehozására és feladatainak meghatározására készíttessen a 
következő testületi ülésre döntéshozatalra alkalmas előterjesztést. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

A Képviselő-testület az október 30-ai ülésén a 132/2012. (X. 30.)Kt.hat. határozatával döntött  
az Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. létrehozásáról 2013. 
január 01. nappal. Lásd a 132/2012. (X. 30.)Kt. határozatot. 
 

H A T Á R O Z A T  

118/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

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

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

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek 
létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági helyzetének javítását. Ennek alapján  
Füzesgyarmat Önkormányzata a foglalkoztatottság növelésének és a füzesgyarmati 
álláskeresők munkához jutásának megkönnyítése érdekében 2009. július 3-án 
megalkotta a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 
3.) önkormányzati rendeletét.   Füzesgyarmat Önkormányzata a vonatkozó rendelet 
alapján támogatni kívánja Füzesgyarmat közigazgatási területén székhellyel rendelkező 
azon mikro-, kis- és középvállalkozásokat, továbbá szövetkezeteket, valamint az 1990. 
évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozókat, illetőleg az 1994. évi LV. törvény 3. §-a 
szerinti családi gazdaságokat és családi gazdálkodókat, aki a rendeletben foglalt 
támogatási feltételeknek megfelelnek. 
Ennek alapján  Füzesgyarmat Önkormányzata  
 
pályázatot hirdet munkahelyteremtő beruházások támogatására Füzesgyarmaton 

 
A pályázat kiírója: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
 
A pályázat célja: a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének 
javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások útján 
Füzesgyarmat város közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, 
befektetések megvalósítását. Ennek érdekében Füzesgyarmat Önkormányzata 
(továbbiakban: önkormányzat) új munkahelyek létesítését célozva, vissza nem térítendő 
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támogatás nyújtásával közvetlen és közvetett előnyöket kíván biztosítani ezen 
vállalkozások számára, hogy hozzájáruljon üzlete tevékenységük elindítási vagy 
működtetési költségeinek csökkentéséhez.   
  
A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 10.000.000 Ft, mely európai 
uniós támogatást nem tartalmaz.  
 
A támogatás formája: a vállalkozások részére a következő formákban nyújtható 
támogatás: 
       -   vissza nem térítendő támogatás (továbbiakban: forinttámogatás). 
 
A támogatás mértéke:  
- létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként egyszeri 
500.000,- Ft, 
-  részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,-Ft 
összegű egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.  
 
A pályázók köre: 
    Füzesgyarmat város közigazgatási területén székhellyel rendelkező  
          - mikro-, kis- és középvállalkozások,  
         - a szövetkezetek,  
         -   az 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozók,  
         - az 1994. évi LV. törvény 3. §-a szerinti családi gazdaságok és családi 
gazdálkodók. 
 
Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás: 
     amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali eljárás folyamata alatt  

- csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, 
- az az egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó, aki engedélyét visszaadta, illetve azt 

bevonták,  
- az Önkormányzattal, illetőleg önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy 

egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű 
tartozása van,  

- helyi adó-, díjtartozással, vagy lejárt esedékességű közüzemi tartozással rendelkezik, 
kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy 
részletfizetést engedélyezett, 

- egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása, közüzemi tartozása van 
kivéve, ha számára a hatóság vagy közüzemi szolgáltató fizetési halasztást, vagy 
részletfizetést engedélyezett, 

- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 15 §-ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek 
teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott 
módon kerül sor, 

- a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye     szerinti 
regionális munkaügyi központ illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. törvény 94/A-94/G §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést 
hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és 
azt nem kívánja megszüntetni, 

- amelynek tagja vagy tisztségviselője önkormányzati képviselő, vagy bármely 
bizottságnak külső szakértő tagja, 
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- amelynek ügyvezető szervei, tulajdonosi köre bizonyítható módon valós 
többletfoglalkoztatási szándék nélkül, a támogatás megszerzése érdekében hozta létre 
a kérelmező vállalkozást, szüntette meg korábbi vállalkozását vagy hajtott végre 
létszám-átcsoportosítást a helyi vállalkozásai, illetve annak székhelyei, telephelyei 
között. 

 
Nem nyújtható támogatás: 

- 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához  
kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak, 

- az 1407/2002./EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató 
vállalkozásoknak, 

- melegkonyhával nem rendelkező italkimérést folytató vállalkozáshoz, 
- a nehéz helyzetben levő vállalkozások megmentéséhez, 
- egyszámlás vállalkozások pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, 

befektetési tanácsadó, 
- ügynöki tevékenységre létrehozott vállalkozások.  

 
Pályázni csak abban az esetben lehet, amennyiben a pályázó: 

- tervezett beruházását Füzesgyarmat közigazgatási területén belül valósítja meg. 
- Füzesgyarmat  város közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy telephelyén a 

kérelemben meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai 
állományi létszámát a kérelem benyújtását követően legalább három éven keresztül 
fenntartja és betölti, 

- legkésőbb a támogatási megállapodás valamennyi fél általi aláírásától számított 60 
napon belül létrehozza és betölti az új álláshelyet, 

- üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, 
- meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, 

technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, a településen betöltött szerepét 
- a kérelmet benyújtó vállalkozás vagy jogelődje székhelyét, illetve telephely megléte 

esetén telephelyét Füzesgyarmat város területén nem szüntette meg, továbbá, 
- a vidéki telephellyel is rendelkező vállalkozó a helyi foglalkoztatotti létszámát nem 

csökkentette oly módon, hogy ugyanakkor növelte a vidéki telephely vonatkozásában 
a statisztikai létszámot, illetve,  

- az egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók esetében az engedélyt nem adták vissza, 
illetve azt nem vonták be, 

- vállalja, hogy a támogatás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelő meghatározott 
többletlétszám folytán keletkező új álláshelyet füzesgyarmati állandó lakóhellyel - 
ennek hiányában tartózkodási hellyel - rendelkező regisztrált munkanélküliek köréből 
tölti be. Amennyiben a Munkaügyi Központ Szeghalmi Kirendeltsége nem tud 
megfelelő - a benyújtott kérelemben előre meghatározott - képesítéssel rendelkező 
regisztrált munkanélkülit/álláskeresőt kiközvetíteni, a vállalkozás a többletlétszámot a 
nem regisztrált füzesgyarmati állandó lakóhellyel rendelkező 
munkanélküliek/álláskeresők köréből is betöltheti.  

 
Pályázati dokumentáció tartalma:  
 
Minden benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:  

a) a kérelmező rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és 
foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,  

b) a létesíteni kívánt álláshelyek számát, így az igényelt támogatás összegét,  
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c) a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait, amennyiben a 
kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel; egy lezárt gazdasági év 
esetén az adott lezárt év foglalkoztatási adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év 
hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási adatokat, újonnan 
létrehozott vállalkozás esetén legalább 5 évre szóló gazdasági programot, 

d) 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetőleg vállalkozói igazolvány másolatát, 
érvényes telepengedély másolatát, 

e) nyilatkozatot a foglalkoztatási kötelezettség szükséges időtartamban történő 
vállalására vonatkozóan,  

f) felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi 
jelenlegi és jövőbeli bankszámlájára, arra az esetre, ha a vállalkozást visszatérítési 
kötelezettség terhelné, illetve a pénzintézeti jelzőszám változásának bejelentési 
kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot,  

g) hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a nyújtott támogatás összegéig a képviselő-
testület jelzálogjogot jegyeztessen be a vállalkozás tulajdonát képező, vagy az általa 
fedezetül felajánlott ingatlanra a támogatás visszafizetésének időtartamáig, 

h) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kifejezetten hozzájárul 
a közölt adatainak nyilvántartásához, illetőleg az adatok valóságtartalmának a kérelem 
ellenőrzését végző Bizottság általi ellenőrzéséhez, 

i) a kérelem benyújtásának évére vonatkozó üzleti tervet.  
j) nyilatkozatot az önkormányzat rendeletének 6. § (3) bekezdésében foglaltakról a 

statisztikai létszámra vonatkozóan, illetve igazolást a 7. § (1) bekezdésében 
foglaltakról, a köztartozás és csődeljárásra vonatkozóan,  

k) nyilatkozatát arról, hogy  van-e más de minimis támogatásból származó bevétele, vagy 
pályázata. 

 
A pályázaton való részvétellel, a pályázat elkészítésével kapcsolatban Füzesgyarmat 
Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője ad információt.  
 
A pályázat benyújtásának módja, határidők:  
 
A pályázatot az önkormányzatnak címezve kell benyújtani 1 példányban magyar 
nyelven, az előírt mellékleteivel együtt. 
 
A pályázat benyújtása 2012. október 30-ig jogvesztő határidővel történik.  
 
A pályázatot személyesen a polgármesteri hivatalban, vagy postai úton, tértivevényes 
küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a 
küldeményen szereplő – a pályázó által igazolható – postára adás dátuma számít.  
 
Az önkormányzat jegyzője – a formai hiánypótlás 8 munkanapon belüli pótlását 
követően – 15 munkanapon belül írásban értesíti arról, hogy a pályázat a vonatkozó 
jogszabályok, előírásai, továbbá a pályázati feltételek alapján megfelel-e a támogatásra 
való jogosultsági feltételeknek. Ez az írásbeli értesítés kizárólag a pályázat formai 
megfelelőségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését.  
 
A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében az önkormányzat 
jegyzője egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról 
szóló értesítés átvételétől számított 8 munkanapon belül pótolja. Formai hiányosságnak 
kizárólag a pályázati felhívásban, a kérelemhez csatolandó dokumentum hiánya számít.  
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A pályázat elbírálása: 
A pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről, vagy a támogatási igény 
elutasításáról,  Füzesgyarmat Város Önkormányzat Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottsága véleményének – zárt ülésen történő – kialakítását követően a képviselő-
testület a benyújtási határidő lejáratát követő rendes testületi ülésen dönt.  
A pályázat kiírásának kidolgozásában, illetve az alaki és formai követelmények 
ellenőrzésében önkormányzat jegyzője vesz részt. 
 
A támogatásban részesített pályázó nevét/megnevezését, a beruházás helyét és a 
megítélt támogatás összegét a döntést követően Füzesgyarmat város honlapján a pályázó 
külön hozzájárulása nélkül – haladéktalanul közzé teszi.  
 
A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az 
igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt 
elutasítható. 
 
Kisebb összegű támogatás odaítélése esetén a pályázónak a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a 
munkahelyteremtés megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolva 
a pályázatát változatlan formában, vagy a foglalkoztatási tervét a rendelkezésre álló 
források figyelembevételével átdolgozva valósítja meg. 
 
A támogatás folyósítására a pályázónak Füzesgyarmat Város Önkormányzatával 
Támogatási Szerződést (továbbiakban szerződés) kell kötnie, amelyre a döntésről szóló 
értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a 
kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a 
szerződés, a támogatási döntés érvényét veszti. A szerződés megkötésének feltételeit 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat rendelete tartalmazza. 
 
A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő kérelmet az önkormányzat 
rendeletében meghatározott részletes feltételek figyelembevételével kell kidolgozni. 
 
A pályázati felhívás és az önkormányzat rendeletének előírásai egymástól 
elválaszthatatlan szerves egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a pályázáshoz 
szükséges összes feltételt. 
 
A támogatás felhasználásának ellenőrzése: 

- A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését a polgármester, a 
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 
ellenőrzi.  

- Az ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzik az esetlegesen felmerült visszafizetési 
kötelezettségeket, ezek teljesítését.  

- A támogatásban részesült vállalkozás köteles biztosítani a az ellenőrzésre jogosultak 
részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni, 
segítséget nyújtani.  

- A támogatott a statisztikai létszámra vonatkozóan köteles folyamatos nyilvántartást 
készíteni a foglalkoztatotti létszámról. A támogatott köteles írásbeli felhívás esetén a 
foglalkoztatotti adatokról azonnali tájékoztatást nyújtani az ellenőrzésre jogosult 
szervek részére. 
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- A támogatott köteles olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezetni – a támogatás futam 
idejére vonatkozóan -, mely ellenőrizhető módon, zárt rendszerben, a következőket 
tartalmazza: munkavállaló neve, személyi és születési adatai (szül. hely, idő, anyja 
neve, lakcíme), munkába állás időpontja, munkaügyi központ igazolása a 
kiközvetítésről. A Támogatott a többletlétszámra vonatkozó adatlapot havonta 
megküldi a Támogató részére. A Támogató a megvalósult többletlétszám meglétét 
jogosult a Támogatott telephelyén is ellenőrizni. 

 
A visszatérítés szabályai: 
 
- Amennyiben támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, 
úgy a támogatottat a jelen §-ban foglalt szabályok szerint időtartam-, illetve 
létszámarányos visszatérítési kötelezettség terheli. Az e §-ban meghatározott 
visszatérítési szabályokat együttesen kell alkalmazni. Amennyiben a kötelezettség 
teljesítésének objektív akadályát igazolja a Támogatott, ez alapján felülvizsgálatot 
követően, a Támogató szerv a szerződés módosításáról dönthet. 
- Abban az esetben, amennyiben ellenőrzés során megállapítható, hogy a jelen 
rendeletben, illetve a megkötött támogatási szerződésben foglalt feltételeknek nem tett 
teljes mértékben eleget a támogatásban részesített vállalkozás, támogatott köteles a 
szabályos foglalkoztatás időtartamát és a 3 éves foglalkoztatási kötelezettség arányát 
figyelembe véve, a szabályos foglalkoztatási időtartamra jutó arányos támogatási 
összegen felüli támogatási összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszeresével növelten (időtartam-arányos visszatérítési 
kötelezettség).  
- Önkormányzat a fenti visszatérítési kötelezettség fennállását minden támogatott 
vonatkozásában támogatott álláshelyenként külön vizsgálja, illetve jogszabály- vagy 
szerződésszegés esetén külön állapítja meg. Amennyiben a vállalt átlagos korrigált 
statisztikai létszámhoz képest 0,01 – 1 értékkel marad el az átlagos korrigált statisztikai 
létszám a vizsgált időszakban, úgy a támogatottnak 1 vállalt többlet-álláshely után kell 
teljesítenie visszatérítési kötelezettségét, valamint minden további egész számú érték 
meghaladása esetén a visszatérítési kötelezettség egy-egy további többlet-álláshely után 
járó támogatás összegével növekszik (pl. ennek megfelelően 1,01 értékelmaradás esetén 
2 álláshely után kell teljesíteni a visszatérítési kötelezettséget) (létszámarányos 
visszatérítési kötelezettség).  
- Támogatott a jelen rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglalt, a betöltendő álláshelyek, 
illetve az átlagos korrigált statisztikai létszámtöbblet fenntartására vonatkozó 
kötelezettségét az alábbi vizsgált időszakokra vonatkozóan köteles teljesítenie:  

a) a./ a támogatott kérelem alapján betöltött álláshely betöltésétől kezdve a betöltés 
naptári évének december 31. napjáig tartó időszakban;  

b) b./ az álláshely létesítését követő év január 01 – december 31-e között tartó 
időszakban;  

c) c./ az álláshely létesítését követő 2. év január 01 – december 31-e között tartó 
időszakban;  

d) d./ az álláshely létesítését követő 3. év január 01-jétől kezdődően a támogatott 
álláshely betöltésétől számított 3 év elteltéig, kivéve ha a foglalkoztatás az a./ pontra 
figyelemmel január 01-én kezdődött.  

- A vállalt kötelezettség megszegése esetén támogatott köteles a teljes támogatási 
összeget visszatéríteni az önkormányzat részére a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresével növelten.  
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 Felelős: Bere Károly polgármester 
 Határidő: pályázat megjelentetésére 2012. szeptember 24. 
A pályázati kiírást megjelentettük a Város honlapján, a Füzes-TV hirdetés rovatában, 
valamint az AMONDÓ-ban. A benyújtott pályázatok alapján a mai ülésen dönthet a testület a 
támogatások odaítéléséről. 
  

H A T Á R O Z A T  
119/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark Fürdő Kft. fejlesztési 
elképzelését, a pályázat beadását elfogadja az előterjesztett tervekkel, nettó 500.000.000,-Ft 
beruházási összeggel.  
 
A 77/2012. (V.31.)Kt. számú határozatát módosítja úgy, hogy a Kastélypark Fürdő Kft. pályázat 
útján megvalósítandó fejlesztési koncepciójának beruházási költsége 500.000.000,-Ft + ÁFA-ra 
változik.  
A 77/2012. (V. 31.)Kt. számú határozat egyebekben változatlanul érvényben marad. 
 
Megbízza a Kovács Mártont, a Kastélypark Kft. ügyvezetőjét a pályázat benyújtásával.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: pályázat beadása 2012. október 1. 

A pályázatot a Kastélypark Kft. ügyvezetője a határozatban megjelölt módosított adatokkal határidőre 
benyújtotta.. A felmerült hiánypótlást a jogerős engedélyes tervdokumentáció becsatolásával teljesítették. 
A pályázatról még ebben az évben születhet döntés. 
 

H A T Á R O Z A T  

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázati kiírásra beérkezett, és befogadott pályázatok alapján - a pályázók meghallgatását 
követően - a jegyző kinevezéséről, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról a mai 
ülésén dönthet a Képviselő-testület. 
 

H A T Á R O Z A T  

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

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
 
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési feltételekben, valamint a felsőoktatási tanulmányokat folytató 
fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló, 2006. évben módosított, 11/2002. (XII. 
10.)önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő jár el. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 
üzemeltetett elektronikus adatbázisban rögzíti. 
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában a 
települési önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg. 
 
Határidő: 2012. szeptember 21., illetve folyamatos 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A meghirdetett benyújtási határidő 2012. november 23.  A pályázatok benyújtása folyamatban 
van, a pontos létszámadatokról a testületi ülésre tudunk tájékoztatást adni. 
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H A T Á R O Z A T  
123/2012. (IX. 20.)Kt.hat.: 

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

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

Egészségügyi Bizottság elnöke 
A képviselő-testület az október 30-i ülésén megalkotta a  felsőoktatási tanulmányokat folytató 
fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendeletét. 
 

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

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Garai téri anyaggödör 
területéből BMX pálya kialakításához 10 évre bérbe ad, évi 10,-Ft bérleti díjért a 
Kerékpárosok Egyesülete Gyula, Füzesgyarmati Szakosztályának.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg, melyben a felek a 
felelősségi szabályokat rögzítsék. 
 
Határidő: bérleti szerződés megkötésére 2012. november 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A Kerékpárosok Egyesülete képviselőjével az egyeztetés, és a  terület bérbeadására vonatkozó 
bérleti szerződés megkötése folyamatban van. 

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

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

A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodást 2012. október 31-én Békéscsabán a 
kormányhivatalban Erdős Norbert kormánymegbízott és Bere Károly polgármester aláírta. 

 
H A T Á R O Z A T  
131/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületet a Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményének alapító okirat módosítását határozza el 2013. január 1-től a 
törvényi változások és az ebből adódó átszervezés miatt.  
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Megváltozik az intézmény feladata: 
- Ki kell venni az általános iskolai és alapfokú művészeti oktatást, az 
- egységes pedagógiai szakszolgálatot. 

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

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

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

Az alapító okirat módosítására és az intézményvezető személyére vonatkozó javaslatot a mai 
testületi ülés elé terjesztjük. 

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

Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési  
(ÖVI) Kft. elnevezéssel. 

 
Székhelyéül a Füzesgyarmat, Szabadság tér l. számú ingatlant jelöli ki.  
Feladatát és telephelyeit az alapító okirat szerint határozza meg. 
A feladatot az önkormányzat intézményeitől: polgármesteri hivatal és a KLAPI-tól veszi 
át közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Az érintett 1 fő 
köztisztviselő és 18 fő közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása tekintetében a Ktv. és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25/A. § (8) 
bekezdésében foglaltak az irányadók. 
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A vagyon a Kft. részére ingyenesen, ellenérték nélkül kerül átengedésre. 
Intézkedni kell az átadandó vagyon leltározásáról és az átadás-átvétel lebonyolítására 
felelős személyt kell kijelölni.  
 
A Kft. a működtetésre vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható 
gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettsége megszegésével okozott kárért a 
polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.  
  
A Kft. évente köteles üzleti és beruházási  tervet készíteni.  
Az üzleti/beruházási terv tartalmazza, hogy az adott üzleti évre vonatkoztatva a milyen 
ráfordításokat és bevételeket tervez a vagyonkezelésbe vett eszközök használatával, 
hasznosításával, és ehhez milyen önkormányzati általános támogatást igényel.  
Az üzleti tervet tárgyév február 15-ig köteles a Kft. elkészíteni. 
 
Az adott évi gazdálkodására vonatkozóan a gazdasági társaság üzleti jelentést köteles 
készíteni. 
Az üzleti jelentésnek tartalmaznia kell az átvett eszközökre elszámolt működési, 
karbantartási, beruházási és egyéb rendkívüli költségeket (ideértve az esetleges havaria 
eseményeket), a vagyon hasznosításából realizált bevételeket.  
Ha a tevékenységét az átvett és a későbbiekben beszerzett sajáteszközökkel együttesen 
végzi, akkor a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és 
ráfordításait jellemzően a két vagyoncsoport nyilvántartási értékének az arányában 
(vagy egyéb ésszerű az önkormányzat által elfogadott arányosításnak megfelelően) 
köteles elkülöníteni. 
Az üzleti jelentés része, hogy a bázisévre vonatkozó tényadatok mennyiben felelnek 
meg, illetve mennyiben térnek el az üzleti/beruházási tervben foglalt prognózistól.  
Az üzleti jelentést a gazdasági társaság minden év május 31. napjáig köteles az 
önkormányzat részére megküldeni. 
 
Ha a vagyonkezelő kft. a vagyonkezelésbe vett ingatlanokon, vagy azokhoz 
kapcsolódóan  beruházásokat kíván megvalósítani úgy a beruházás megkezdése előtt 
köteles az Önkormányzat írásbeli hozzájárulását beszerezni. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
készíttesse el és jóváhagyás céljából a következő testületi ülésen terjessze elő a kft. 
alapító okiratának tervezetét az előírt mellékleteivel együtt és a vagyonátadásról szóló 
vagyonkezelési és közszolgáltatási szerződést.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetői igazgatói tisztség betöltésére a következő 
testületi ülésen tegyen javaslatot. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A kft. alapító okiratának tervezetét az előírt mellékleteivel együtt, és a vagyonátadásról szóló 
vagyonkezelési és közszolgáltatási szerződést, valamint a Kft. ügyvezető igazgatói tisztség 
betöltésére a javaslatot, megtárgyalásra a mai testületi ülés elé terjesztjük. 
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H A T Á R O Z A T  
133/2012. (X.30.)Kt.hat.:  
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 1-jei hatállyal 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát módosítja: 
 
Az alapító okirat 8./ alaptevékenység: pontjának helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
 
8./ Alaptevékenysége: 
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségei társulások igazgatási tevékenysége 
a./ A képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos döntések 
előkészítése, adminisztratív feladatok ellátása. 
 b./ A képviselőtestületi döntések végrehajtása. 
c./ A hatásköri jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok  ellátása. 
Körzeti államigazgatási feladatok – okmányiroda, építéshatósági és gyámhivatal – 
Bucsa és Kertészsziget közigazgatási területén is. 
d./ A polgármesteri hivatal belső szervezeti felépítését, tagozódását, azok főbb 
feladatait, az irodavezetők és csoportvezetők jogállását, valamint a hivatal működési 
rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 
e./ Ellátja a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, mint 
önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi- és gazdasági feladatait. 
Alaptevékenység szakfeladatok: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegezés kerül: 
10./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
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- közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény  
- Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el, 
és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot megküldtük az érintettek részére. 
A módosítások kincstári alapnyilvántartásba történő bejegyzése folyamatban van. 

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

 
6. számú melléklet 

 
A Polgármesteri Hivatal által ellátott tevékenységek szakfeladat-számai és azok 

megnevezése 
 
Alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségei társulások igazgatási tevékenysége 
Alaptevékenység szakfeladatok: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel  
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
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890442 foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 

 
 

5. számú melléklet 
 

A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök 
 

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

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetbe 
foglalását a jegyző elvégezte. 
 

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

Az átvétellel kapcsolatos döntésről az érintetteket értesítettük, a módosítási eljárás 
folyamatban van. 

 

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

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

A határozatban szereplő összeg át lett utalva a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 
részére. 

 
H A T Á R O ZA T  
139/2012. (X. 30.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Endre vállalkozó, mint a 
Főnix Mozi bérlője részére a mozi nagytermének átalakításához az alábbi feltételekkel 
járul hozzá: 
 
1. Az épületen belül és a hozzá tartozó beépítetlen földterületen építészeti munkával járó 
átalakítás költségeit –  bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén – a 
bérlő nem kérheti vissza az önkormányzattól.  
 
2. Az önkormányzat a nyitva tartási időt korlátozza este 10 óráig az átalakítandó 
helyiségre vonatkozóan. 
 
3. A bérlő köteles beszerezni a szakhatósági engedélyeket és a környező lakók 
hozzájárulását a zenés rendezvény tartásához. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a határozat előírásai szerint 
módosítsa. 
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

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

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

A közmeghallgatást a határozatban foglaltaknak megfelelően 2012. november 15-én 17 
órakor megtartottuk a művelődési ház nagytermében. 
 
 
Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a jelentést fogadja el. 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. november 19. 
 
 
 
 

Bere Károly Fehér László 
polgármester aljegyző  


