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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2013. október 22-én a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

r e n d k í v ü l i  ü l é s é r ő l . 

 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva alpolgármester, Bere Katalin képviselő, 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, Suchné Szabó Edit képviselő, Szabó 

László képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő.  

 

Igazoltan távol van: Koncz Imre képviselő, Vida Imre képviselő. 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: dr. Makai Sándor jegyző, Fehér László 

aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális 

csoport vezetője 

 

Jegyzőkönyvvezető: Fehér Lászlóné 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készült.) 

 

 Bere Károly polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy 

Koncz Imre képviselő és Vida Imre képviselő úr igazoltan hiányoznak, jelen van 

7 képviselő, az ülés határozatképes. A rendkívüli ülést megnyitja.  

 

Ismerteti, hogy a rendkívüli ülés összehívását az indokolta, hogy sürgős 

döntés szükséges a Közép-Békési Térség „Ivóvízminőség-javító programhoz 

BM EU Önerő Alap támogatáshoz, valamint dönteni kellene megelőlegező hitel 

meghosszabbításáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról, illetve a likviditási 

gondok miatt 38.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret igénybevételéről. 

 

 

mailto:fgyphiv@globonet.hu
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Aki elfogadja a napirendeket, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen szavazattal, 

egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás  nélkül – a napirendre tett 

javaslatot elfogadta és meghozza az alábbi határozatot: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 

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

 

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

Önerő Alap támogatás igénybevételéről döntés 

 Előadó: Bere Károly polgármester 

 

2.  Pályázati forrást megelőlegező hitel meghosszabbításáról döntés 

    Előadó: Bere Károly polgármester 

 

3.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2014. évi fordulójához való csatlakozásról döntés 

    Előadó: Bere Károly polgármester 

 

4. Bejelentés 

 - Folyószámla hitelkeret igénybevételéről döntés 

   Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

Első napirend 

 

A Közép-Békési Térség „Ivóvízminőség-javító programhoz BM EU Önerő Alap 

támogatás igénybevételéről döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 Bere Károly polgármester: Az önkormányzat csatlakozott az 

ivóvízminőség-javító programhoz, ami megoldaná az egészséges ivóvizet a 

lakosság részére. Ehhez szükséges önerő, melyet az önkormányzat 

költségvetésében biztosítani kell. Lehetőség van rá, hogy a Belügyminisztérium 

ezt átvállalja. Erről szól a határozati javaslat. Több variáció volt már, hogy 

honnan kapná a település az egészséges ivóvizet, most a Dél-békési területről 

oldanák meg az ivóvíz elvezetését. Megkérdezi Sándor Gyuláné pénzügyi 
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osztályvezetőt, hogy tudomása szerint közvetlenül a társulás kapja a támogatást, 

vagy átfutó tétel lesz az önkormányzatnál? 

 

 Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető: Úgy gondolja, hogy a társulás 

fogja kapni, mivel lehet előleget kérni, likviditási gondot nem fog okozni.  

 

 Bere Károly polgármester: Mivel nincs kérdés, vélemény, kéri, hogy aki 

elfogadja az írásban előterjesztett határozati javaslatot: a Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program kapcsán pályázat benyújtását a BM EU Önerő 

Alap támogatás 100 % -ára, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő, 7 igen szavazattal, - 

egyhangúlag  - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés 

Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekt 

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

önerejének igazolását, az alábbiak szerint. 

A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: 

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program. 

 

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

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

megye. 

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

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a 

Támogatási szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft. 

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 

% -a, de legfeljebb 25.834.506.370,- Ft. 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat 

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

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

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás [Gesztor: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében pályázatot 

nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 

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

támogatás 100 % -ára. 
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1. Füzesgyarmat Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy 

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

rendeletében elkülöníti.   

 

 

Az önkormányzatra 

jutó összes saját forrás 

(forint) 
2014. év 2015. év 

Füzesgyarmat 

      Város 

Önkormányzata 

64 255 935 22 945 686 41 310 249 

 

2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő–testülete felhatalmazza Bere 

Károly polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

 

 

Második napirend 

 

Pályázati forrást megelőlegező hitel meghosszabbításáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 Bere Károly polgármester: A szennyvíz pályázattal kapcsolatban BM 

Önerő Alap igénybevétele kapcsán 100 millió forint támogatást megelőlegező 

hitelről döntött a képviselő-testület. A hitel jelenlegi állománya 24.459.000,-Ft. 

A visszafizetési határidő meg lett már hosszabbítva 2013. október  31-ig, de 

ismét kéri a hosszabbítást 2013. november 30-ig, mivel még mindig nem 

érkeztek meg a támogatások, a viziközműtől sem és a 85-95 % közötti 

támogatási különbözet sem. Ha november 30-ig sem érkeznek meg a pénzek, 

ismét meg kell hosszabbítani.  

Mivel nincs kérdés, vélemény kéri, hogy aki elfogadja az írásban előterjesztett 

határozati javaslatot, mely szerint a 100.000.000,- Ft keretösszegű, 2013. 

október 31-én lejáró hitelszerződés 2013. november 30-ig változatlan 

kondíciókkal meghosszabbításra kerüljön, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő, 7 igen szavazattal, - 

egyhangúlag  - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.  

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

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

3. napján megkötött 100.000.000,- Ft keretösszegű, 2013. október 31-én 

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

változatlan kondíciókkal történő meghosszabbítását határozza el. 

 

Megbízza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő:  2013. október 31. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Harmadik napirend 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójához való csatlakozásról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 Bere Károly polgármester: Az önkormányzat a kezdetetektől csatlakozott 

az ösztöndíjpályázathoz, ezzel is segítve a rászoruló fiatalok továbbtanulását. A 

pályázat a legutóbbi testületi ülés után lett meghirdetve, a szükséges 

tennivalókat az ügyintéző megtette, hogy ne essen el az önkormányzat a 

pályázati lehetőségtől, de természetesen szükséges a képviselő-testület döntése 

is.  

 

 Vízer Istvánné szociális csoport vezetője: Ha a képviselő-testület 

elfogadja a határozati javaslatot, akkor csütörtökön kerül meghirdetésre a 

pályázati kiírás. 

 

 Bere Károly polgármester: Aki elfogadja az írásban előterjesztett 

határozati javaslatot, mely szerint az önkormányzat csatlakozzon a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójához és az ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg, 

kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő, 7 igen szavazattal, - 

egyhangúlag  - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete csatlakozik a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 

Általános Szerződési feltételekben, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 2012. évben módosított 

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

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett elektronikus 

adatbázisban rögzíti. 

 

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójában a települési önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-

Ft-ban határozza meg. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Bere Károly polgármester 

 

 

Negyedik napirend 

 

Bejelentések 

 

- Folyószámla hitelkeret igénybevételéről döntés 

   Előadó: Bere Károly polgármester 

 

 Bere Károly polgármester: A legutóbbi testületi ülésen 21 millió forint 

folyószámla hitelkeret igénybevételéről döntött a képviselő-testület, melyet a 

mai nappal kiegészíteni javasol 38 millió forintos hitelkeretre. Ha megjönne az 

LTP-től a pénz, akkor nem lesz rá szükség. A likviditási gondok megelőzésére 

szükséges az összeg.  
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Kérdés, vélemény nincs, ezért kéri, hogy aki támogatja az írásban kiosztott 

határozati javaslatot kézfelnyújtással jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 fő képviselő, 7 igen szavazattal, - 

egyhangúlag  - ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

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

költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP 

Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától – mint 

számlavezető intézettől – 38.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet 

vesz igénybe.  

 

A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 20. 

 

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

Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.  

Az önkormányzat más pénzintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál 

számlát nem vezet.  

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

valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és 

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

alapuló beszedési megbízást biztosít.  

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

OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, 

hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a 

folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink 

megfizetésére. 

 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 

szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 

Határidő:  2013. október 30. 

Felelős:  Bere Károly Polgármester 
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 Bere Károly polgármester: Van-e bejelentése valakinek? 

 

 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A napközi konyha pályázati 

kiírásával kapcsolatban van információ? 

 

 Bere Károly polgármester: A képviselő-testület által elfogadott kiírás 

megjelent, november 10-ig kell a pályázatoknak beérkezni, eddig négy 

érdeklődő volt, egy helyi a többi budapesti. 

 

 Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A Gara Hotellel kapcsolatban tud-e 

mondani polgármester úr új információt? 

 

 Bere Károly polgármester: Megtörtént a tulajdonos és az ügyvezető váltás 

is, be fog mutatkozni a jövő heti képviselő-testületi ülésen Muhari Márton 

ügyvezető. A szerződés alá lett írva, önkormányzati kezességvállalás nem 

kellett, mivel 10 millióra emelték a letéti díjat 6 millióról. A  képviselő-testület 

20 millió tagi kölcsönt szavazott meg korábban, ebből 11.5 millió átutalásra 

került. A tulajdonostárs átutalt 5 millió forintot. A munkaügyi központ biztosít 

15 főt, akik már takarítanak, ill. az őrzést biztosítják. Ideiglenesen Kovács 

Mártont bízta meg a feladatok ellátásával, felügyeli a takarítást. Akit érdekel, az 

épületet meg lehet nézni. Az jó hír, hogy az OEP engedélyt meg fogja kapni a 

szálloda, mert nem vonták vissza a finanszírozást, a vízjogi engedélyt sem kell 

újra megkérni a környezetvédelmi hatóságtól. Viszont a konyhával kapcsolatban 

nem realizálódott még az ígérvény a Türr István Képző és Kutató Intézettől. A 

szobákban olyan körülmény van, mint két éve, volt már a Balaton környékén 

rosszabb felszereltségű hotelben is. A jövő heti képviselő-testületi ülésen be fog 

számolni a Gara Hotellel kapcsolatban, illetve itt lesz az új ügyvezető is. Ezzel a 

mai rendkívüli ülést bezárja, megköszöni a megjelenést. A 17 órakor kezdődő 

ünnepi megemlékezésre várja a képviselő-testület tagjait. 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

   Bere Károly              dr. Makai Sándor 

   polgármester            jegyző 

 


