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Füzesgyarmat Város Önkormányzat  
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. 

� (66) 491-401, Fax: 491-361 
                                                    E-mail: fgyphiv@globonet.hu 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2013. szeptember 19-én tartandó ülésére. 

 
 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról  

 
 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 
 

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

 
H A T Á R O Z A T  
16/2013. (II. 14.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést elfogadja azzal a módosítással, mely szerint a 124/2012. 
(IX. 20.)Kt. számú határozat végrehajtási határidejét – az IVS pályázat eredményétől 
függően – módosítja 2013. június 30-ra.  

Az IVS pályázat egy komplex, több területet felölelő pályázat, mely tartalmazza a BMX pálya 
létesítését is. A tervek készítése során váratlan módosítások váltak szükségessé, melyek  miatt 
a terveket át kellet dolgozni, ami a határidőket jelentősen módosította.  
A 124/2012. (IX. 20.) Kt. számú határozat végrehajtási határidejét javasoljuk 2014.június 
01-re módosítani. 
Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 16/2013.(II.14.)Kt. 
határozatával módosított 124/2012.(IX.20.)Kt. számú határozata végrehajtási 
határidejét 2013.december 31-ére módosítja. 

 
H A T Á R O Z A T  
38/2013. (III. 28.)Kt.hat.: 
A Képviselő-testület a Hotel Gara Szálloda működtetésére a 2013. évi költségvetéséből 
20 millió forintot biztosít, a vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának, valamint a 
fejlesztési céltartalék terhére. 

Megbízza a jegyzőt, hogy az előirányzatok átvezetéséről a féléves zárásig 
gondoskodjon.  

Határidő:  2013. szeptember 15. 

Felelős:    dr.  Makai Sándor jegyző 

Az előirányzatok átvezetése megtörtént. 
 
H A T Á R O Z A T  
56/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Recovery 
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.), 
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valamint a Füzesgyarmat Város Önkormányzata között kötendő bérleti szerződés-
tervezetet – a Thermal Hotel Gara Gyógyszálló épületére vonatkozóan – az  
előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Felhatalmazza Bere Károly polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
 Határidő: 2013. június 30. 
 Felelős:  Bere Károly polgármester 

A Hotel Gara szálloda működtetéséről a mai ülésen nyújtunk tájékoztatást a Tisztelt 
Képviselő-testületnek. 

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet - szerződéskötést megelőző egyeztető tárgyalások 
elhúzódása miatt - a határidő meghosszabbítására, az alábbi határozati javaslat szerint: 
Határozati javaslat: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 56/2013. (IV. 25.)Kt. 
határozat végrehajtási határidejét 2013.december 31-ére módosítja. 
 
H A T Á R O Z A T  
59/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. 
évben keletkezett pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Ezer forint  
-  3.770      Közüzemi számlák zárása, önkormányzatot illető költségek                   
-  3.612      EU Önerő Alap megelőlegezés többlet lehívás  
-  4.000      Közfoglalkoztatás önerejére                            
-  4.000      Katolikus kápolna előtti területrendezés 
-  2.000      Lurkófalva Óvoda udvari játékok létesítése 
-     200      Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány támogatása 
-     373      ESZI pszichológiai szolgáltatás  
 17.955 
 
Polgármesteri Hivatal:   4.026 ezer forint: 
-  2.062      Közüzemi számlák zárása, hivatalt érintő  
-  1.964      Jutalomkeret 
   4.026 
 
Közművelődési Intézmény: 1.198 ezer forint                     
 
-       23     Közüzemi számlák zárása, intézményt érintő 
-     150     Betlehem és adventi koszorúkészítésre 
-  1.025     Rendezvények szervezése        
   1.198 
 
Kossuth Közoktatási Intézmény 6.285 ezer forint 
                    
-  4.500  Eredeti előirányzatként beterveztük a Lurkófalva  
                Óvoda költségvetésébe  
-  1.785  IPR keret 2012. évi és 2013. évi felhasználásának fedezete, 
                áthúzódó közüzemi számlák kiegyenlítése. 
    6.285 
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Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a felhasználások előirányzatainak a 
2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetési 
előirányzatok módosításaként kerüljenek átvezetésre. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A felhasználások előirányzatainak átvezetése a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelettel 
elfogadott 2013. évi költségvetésben megtörtént. 

 
H A T Á R O Z A T  
66/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiadások és bevételek 
időbeni eltérése miatt 2013. január 1-től 15.000.000,-Ft tagi kölcsönt nyújt a 2013. évi 
költségvetés terhére a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. részére, melyet 2013. 
augusztus 31-ig köteles visszafizetni. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a tagi-kölcsönszerződések megkötése és a 
pénz átadása ügyében. 
 
Határidő:  tagi-kölcsönszerződés megkötésére 2013. május 15. 
      visszafizetésre 2013. augusztus 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője 

A tagi kölcsönből 10,5 Millió forint visszafizetése megtörtént. A határozattal kapcsolatban a 
Kft. ügyvezetőjének kérelmét a testület a mai ülésén a bejelentések napirendi pont keretében 
tárgyalja. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
96/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

I. a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a 
módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők 
szerint módosítja: 

A módosítás 10 oldalas felsorolását mellőztem!!! 
37.) A megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba. 
 
II. felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bere Károly polgármester a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 
 
Határid ő:  a Társulási Megállapodás aláírására 2013. június 30. 

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírása megtörtént. 
 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
97/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1.) a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a 
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módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők 
szerint módosítja: 

a.) A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a „Lakosságszám összesen” 
sor a következőre módosul: 

Név Székhely Képviseli Lakosságszám 
(2004. jan. 1-jén) 

Mezőberény Város 
Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

5650 Mezőberény, 
Kossuth L. tér 1. 

Siklósi István 
polgármester 

10.871 fő 
(2012. jan. 1-jén) 

Lakosságszám 
összesen: 

 496.759 fő 

 
b.) A megállapodás jelen módosítása 2013. augusztus 1. napján lép hatályba; 
2. ) felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására. 

 
Végrehajtásért felelős:  Bere Károly polgármester a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 
Határidő:  a Társulási Megállapodás aláírására 2013. július 31. 

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírása megtörtént. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
99/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország 
Alaptörvényének, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87-95. §-ban foglalt rendelkezéseknek, valamint Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályokban foglalt szempontoknak megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás, Társulási Megállapodását 2013. július 01-jei hatállyal jóváhagyja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A Kiegészítő szabályokban foglalt szempontoknak megfelelően elkészített Társulási 
Megállapodás aláírása megtörtént. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
103/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 
- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati 

ingyenes tulajdonba adás céljából igényét bejelenti a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-hez a füzesgyarmati 11/1 hrsz-ú,  3200 m2 területű udvar és 
üzlet, gazdasági épület és intézményi terület művelési ágú és 288/3180-ad részben a 
Magyar Állam (kezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező 
ingatlanra vonatkozóan és az igényt kiegészíti, hogy az ingatlanrészt önkormányzati 
feladatok ellátására szolgáló irodák kialakítására kívánja használni. 
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- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Füzesgyarmat, Kossuth u. 10. szám alatt lévő, a 
füzesgyarmati ingatlan-nyilvántartásban 11/1 hrsz-ú,  3200 m2 területű udvar és 
üzlet, gazdasági épület és intézményi terület művelési ágú és 288/3180-ad részben a 
Magyar Állam (kezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT.) tulajdonát képező 
ingatlan ingyenes Önkormányzati tulajdonba adása ügyében teljes körűen eljárjon. 

 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerinti 

A Nemzeti Vagyonkezelő képviselője az elmúlt héten volt helyszíni bejáráson, és felmérte az 
ingatlant. A további ügyintézés folyamatban van. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
107/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, 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 – 80.000.000,- Ft összegű 
folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.  
 
A folyószámla-hitelkeret lejárata: 2013. december 30. 
 
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. június  30. 
Felelős:   Bere Károly polgármester 

A határozatban foglalt feltételekkel elkészített szerződést aláírtuk. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
108/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. 
rekonstrukciós munkáival kapcsolatos tájékoztatót elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy 
megbízza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat  a zrt-vel arra vonatkozóan, hogy 
azon rekonstrukciós munkák esetében, ami nem igényel szakmunkát, alvállalkozóként 
vonja be a Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-t.  
 
Határidő:  2013. július 31. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
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Az Alföldvíz zrt-vel lezajlott tárgyalások eredményeként 2014-ben lesz lehetőség arra, hogy a 
helyreállítási munkák esetében alvállalkozóként bevonják a Füzesgyarmati 
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft-t.  

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
110/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy határoz, hogy  nem 
vásárol a Szarvas Város Önkormányzat  által felajánlott, az Alföldvíz Regionális 
Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő 12.099 db, 
egyenként 14.000.-ft névértékű részvényéből.  

 
Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a testület döntéséről Szarvas Város 
Önkormányzatát értesítse. 
 
Határidő:  2013. május 31. 
Felelős:  Dr. Makai Sándor jegyző 

A testületi döntésről, a határozat megküldésével értesítettük Szarvas Város Önkormányzatát. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
115/2013. (VI. 4.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
előterjesztés szerinti 5. sz. alternatívát fogadja el 2013. II. félév vonatkozásában a 
szilárdhulladék szállítással kapcsolatban az alábbiak szerint: 
- a szolgáltatási ár a rezsicsökkentés után bruttó 349,- Ft/ürítés, 
- a szállítás szeptember 1-ig heti, azt követően 2 heti gyakoriságú, 
- a lerakási járulékot a II. félévben az önkormányzat fizeti, utólagos elszámolással, 
-  2014-től kezdődően közösen dolgozzanak ki tervszerű  hulladékgazdálkodási 

programot a lerakási díj csökkentése érdekében, 
- az önkormányzat által megállapított szemétszállítási díj kedvezmény, vagy mentesség 

anyagi kihatásainak megfizetését vállalja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2013. június 14. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A szilárdhulladék szállításával kapcsolatos szerződést a Nagykunsági Környezetvédelmi 
Kft. képviselőjével aláírtuk. A szemétszállítás díjait a mai ülésen fő napirendben tárgyalja a 
Képviselő-testület. 

 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
120/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázatának vezetői 
programja, valamint több mint tíz éves intézményvezetői munkája alapján - Bánfi Attila  
füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői megbízását támogatja. 
 

 Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a testület döntéséről tájékoztassa. 
 

Határidő:  2013. június 24. 
Felelős:  Bere Károly polgármester” 
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A testület döntéséről a határozatról készített hiteles jegyzőkönyvi kivonat megküldésével a 
tankerületet értesítettük. Bánfi Attila sikeresen pályázott és intézményvezetői kinevezést 
kapott. 
 

121/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hotel Gara szálloda 
Füzesgyógy Kft. általi üzemeltetésével kapcsolatban kezességet vállal a CIB Bank bérlő 
felé a szálloda bérleti díja vonatkozásában (havonta nettó 1,4 millió Ft.) a bérleti 
szerződés fennállásának idejére. 
 
Határidő:  2013. június 25. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A bérleti szerződés elfogadásra került, a tárgyalások eredményeként önkormányzati 
kezességvállalásra nem lesz szükség. Az óvadék összege 4 millió forintról 10 millió forintra 
lett felemelve. A mai testületi ülésen szóbeli tájékoztatást adunk. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
125/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lurkófalva” Óvoda 
Füzesgyarmat intézményvezetői állására benyújtásra kerülő pályázatok véleményezésére 
3 tagú szakértői bizottságot hoz létre, amelynek tagjai: Ibrányi Éva alpolgármester, 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő és Fehér László aljegyző. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a bizottság tagjait a testületi döntésről értesítse és a 
feladatellátásukhoz a feltételeket biztosítsa. 
 
Határidő:  2013. július 5. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A bizottsági tagokat a testületi döntésről értesítettük. Mivel pályázat nem érkezett, feladatuk 
nem volt. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
126/2013. (VI. 20.) 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. június 19-én lejáró 1-2-12-3300-0372-0 számú  
hitelszerződés  2013. október 31-ig változatlan kondíciókkal történő meghosszabbítását 
határozza el. 
 
Megbízza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő:  2013. június 20. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

A hitelszerződés változatlan feltételekkel történő meghosszabbításáról szóló szerződést 
aláírtuk. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
127/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a V-UTI Bt. által megtervezett parkolók, a Füzesgyarmat Város 
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Önkormányzata tulajdonában álló 230. és 287. helyrajzi számú ingatlanokon 
megépüljenek, a Füzesgyarmati Ipari Park Fejlesztő és Üzemeltető Kft. kivitelezésében. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a kft. ügyvezetőjével a kivitelezés feltételeit pontosítsa 
és a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a  Képviselő-testületet.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerinti 

A szakhatósági engedélyezés megtörtént, a kivitelezéshez önkormányzati támogatást nem 
kértek. 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
129/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács József 
Füzesgyarmat,  Csokonai utca 3/4. sz. alatti lakos a Garai tér 5. sz. alatti, 299. hrsz-ú, 
2204 m2 területű, kivett lakóház és udvar és gazdasági épület műv. ágú ingatlanát az 
önkormányzat részére ajándékozza.  
 
A képviselő-testület az ajándékot elfogadja és megbízza a Polgármestert az ajándékozási 
szerződés elkészíttetésére és aláírására.  
 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 

Az ajándékozási szerződést aláírtuk, az önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése folyamatban van 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
131/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 30-án 
készült Bérleti szerződésben foglaltak 15 napon belüli teljesítésére hívja fel a bérlő, 
RETROFÜZES Kft. figyelmét, különösen pedig: 
- nem az ajánlatában meghatározott célra (2. pont) használja a bérleményt (kulturális 

programok szervezése), kulturális rendezvényt a bérlet ideje alatt nem teljesített még, 
- engedély nélküli tevékenységet végez, amelyre a hivatal nem adott működési 

engedélyt, 
- bérleti díj (3. pont) tartozását felszólítás ellenére sem fizeti, 
- vízdíjat (4. pont) 2012. 08. 01-től nem fizet a szolgáltatónak, 
- diszkója zavarja a környékbeli lakókat, elsősorban a társasházak nagyobb számú 

lakóit. 
 
A fentieket a Bérleti Szerződés súlyos szerződésszegő magatartásnak minősíti, és 
amennyiben a bérlő nem teljesíti határidőben szabott kötelezettségét, úgy a képviselő-
testület felmondja a felek közötti Bérleti Szerződést, annak 12. pontja értelmében. 
 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fentiekről a bérlőt értesítse és a 
határozatban foglaltak szerint járjon el. 
 
Határidő: értelem szerinti 
Felelős:   Bere Károly polgármester 

A testület döntéséről a határozatról készített hiteles jegyzőkönyvi kivonat megküldésével a 
bérlőt értesítettük. A bérlő a bérleményt bezárta és az Önkormányzat ellen birtokvédelmet 
kért, de kérelmét Szeghalom Város Jegyzője határozattal elutasította.  Információnk szerint a 
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bérlő pert kezdeményezett az Önkormányzat ellen, melyről még hivatalos értesítést nem 
kaptunk. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
135/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Recovery 
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), mint bérbeadó 
és a Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Kft. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.), mint 
bérlő között kötendő bérleti szerződés tervezetét a Thermal Hotel Gara Gyógyszálló 
Füzesgyarmat *** szállodára vonatkozóan, mint a Kft. résztulajdonosa jóváhagyja.  
 
A képviselő-testület teljes körűen felhatalmazza a Polgármestert és dr. Szabó Tamás 
ügyvédet, hogy az ülésen elhangzott javaslatokról a bérbeadóval folytasson további 
tárgyalást a szerződésbe való beépítés érdekében, valamint felhatalmazza az Ügyvezetőt 
a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
   Molnárné Dalmadi Terézia ügyvezető 

Lásd. a 121/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozatot 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
136/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Recovery 
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), és a 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata (Füzesgyarmat, Szabadság tér 1., mint 
készfizetőkezes) közötti kezességvállalási szerződést az előterjesztett formában és 
tartalommal előzetesen jóváhagyja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben ez az adósságot 
keletkeztető ügylet engedélyköteles, kérje meg a kormányzati jóváhagyást.  
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

Lásd a 121/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozatot 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
137/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2013. (VI. 20.) 
önkormányzati határozatát nem változtatja meg, azt a továbbiakban is fenntartja. 
 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat továbbítására. 
 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 16. 

Lásd a 131/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozatot 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
138/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 
A Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a Füzesgyarmat városában megalakuló Szociális 
Szövetkezetben alapító tagként részt vegyen a Belügyminisztérium Startmunka 
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Mintaprogram keretein belül foglalkoztatott dolgozók további alkalmazása és a 
megtermelt mezőgazdasági javak értékesítése érdekében. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az alapítással és a 
belépéssel kapcsolatosan teljes körűen járjon el. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

Az alapítással és a belépéssel kapcsolatos egyeztetések és tárgyalások folyamatban vannak. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
139/2013. (VIII. 1.) önkormányzati határozata 
A Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Molnár László vállalkozóval tárgyalást folytasson az önkormányzat 
tulajdonát képező Kossuth utca 10. sz. alatti ingatlan bérbe adásával kapcsolatban a 
bérleti szerződés pontosítása érdekében. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről a szeptemberi testületi ülésen 
adjon tájékoztatást. 
 
Felelős:  Bere Károly polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 30. 

Molnár László kérelmét a mai testületi ülésen a bejelentések napirend keretében tárgyalja a 
Képviselő-testület. 
 
 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentést tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést a javasolt módosításokkal elfogadja. 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2013. június 12. 
 
 
 

Bere Károly 
polgármester  

 


