
 

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. június 20-án 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 

53/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Gara 

Szálló bérleti szerződésének megkötéséhez hozzájárul az ülésen elhangzott szerződés 

kiegészítésekkel együtt, így: 

- a közüzemi szolgáltatókkal a bérlő kössön szerződést, 

- a tulajdonost terhelő adókat fizesse meg a bérbeadó tulajdonos,  

- az energia tanúsítványt szerezze be, 

- a vagyonbiztosítást ha az önkormányzat köti meg, az önkormányzat kapja meg a 

kártérítést is, 

- indokolás nélküli felmondás maradjon ki, 

- járuljon hozzá, hogy az üzemeltetést az önkormányzat és a befektető által létrehozott 

kft. lássa el, 

- gazdasági tevékenység folytatására tovább albérletbe adhassa az önkormányzat a 

bérlemény x %-át, 

- a bérleti szerződés óvadék összegét az üzemeltető kft. biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a májusi képviselő-testületi ülésre 

terjessze elő a kft. üzleti tervét.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bérbeadóval történő további 

tárgyalásokra és a bérleti szerződés aláírására.  

A Képviselő-testület felkéri Tomicsek János befektetőt, hogy a bérleti szerződéssel 

kapcsolatban segítse elő a Bérbevevő önkormányzat érdekeinek érvényesítését a 

Bérlővel folytatott tárgyalások során. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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A bérbeadóval lezajlott tárgyalásokat követően a határozatban foglaltak alapján a bérleti 

szerződés aláírására, a Füzesgyógy Kft. cégbejegyzési eljárásának befejezését követően 

kerülhet sor. A bejegyzés még nem történt meg. A mai testületi ülésen önálló napirend 

keretében adunk tájékoztatást. 

 

H A T Á R O Z A T 

54/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 15-ei 

időponttal, a Gara Hotel üzemeltetésére Füzesgyarmat Város Önkormányzata 50 % 

tulajdoni résszel és a Füzinwest Kft. (Budapest) 50 % tulajdoni résszel gazdasági 

társaságot hoz létre Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű 

Társaság (rövidített cégneve: Füzesgyógy Kft.) elnevezéssel. 

 

A társasági szerződés tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

 

A társaság székhelyéül a Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám alatti ingatlant jelöli ki.  

 

A társaság tevékenysége: Sport és gyógyászati céllal hotel üzemeltetése.  

 

A társaság időtartama: határozatlan idő. 

 

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységét 50 % -50 % -os tulajdoni résszel korlátolt 

felelősségű társaságként végzi. 

 

A társaság tagjai: Füzinwest Kft. (Budapest) és Füzesgyarmat Város Önkormányzata. 

 

A társaság törzstőkéje: 500 000,- Ft, azaz Ötszázezer forint készpénzből áll, amely a 

törzstőke 100 százaléka. Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába 

befizetett összeg 500.000,-Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100 százaléka. 

 

A felmerülő cégeljárási illetéket, mely 100.000 Ft, a jogi személyiségű kft. közzétételi 

költségtérítését, mely 5.000 Ft  és a tagok fele-fele arányban biztosítják. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság alapítása, a cégbejegyzési 

eljárás során az alapítók teljes jogú képviselőjeként eljárjon, a cégalapítással kapcsolatos 

valamennyi okiratot az alapítók törvényes képviselőjeként aláírjon.  

 

 Határidő: 2013. május 31. 

 Felelős: Bere Károly polgármester 

A Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság megalakításáról szóló 

társasági szerződés aláírásának előkészítése folyamatban van.  

 

H A T Á R O Z A T 

55/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyógy 

Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Molnárné 

Dalmadi Terézia (anyja neve: Filus Terézia) 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 67. szám 

alatti lakost választja meg 2013. május 15-étől, határozatlan időre.  

 

 Határidő: 2013. május 15. 

 Felelős:       Bere Károly polgármester 
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Az ügyvezető a testületi döntés szerinti megbízási szerződés alapján a Kft. cégbejegyzését 

követően kezdheti meg munkáját. 

 

H A T Á R O Z A T 

57/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést elfogadja azzal, hogy az Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós 

munkáival kapcsolatos tárgyalásokról a következő testületi ülésen a polgármester 

tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet.  

 

Határidő: 2013. május 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós munkáival kapcsolatos szerződés csökkentett ősszeggel 

elkészült és aláírásra került. A rekonstrukciós munkákról szóló részletes tájékoztatást a 

Képviselő-testület május 30-án a 2. számú bejelentésben tárgyalta és elfogadta. 

 

 H A T Á R O Z A T 

61/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 

„Lurkófalva” Óvoda Füzesgyarmat intézményvezetői állására a melléklet szerinti 

tartalommal és felkéri a Jegyzőt, hogy ellássa a pályázati eljárás lebonyolításával 

összefüggő előkészítő feladatokat. 

 

Határidő: 2013. május 1. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A pályázati kiírást megjelentetésre megküldtük az Oktatási Kulturális Közlöny 

Szerkesztőségének. A megjelenést június végére várjuk, azt követően azonnal megjelentetjük a 

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján. Az ott történő megjelenéstől számítjuk a benyújtási 

határidőt (30 nap). 

 

H A T Á R O Z A T 

63/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a 

„Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” ÁROP 

1.A.5.c. pályázatra. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: értelem szerinti 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 A pályázatot kiírótól kapott tájékoztatás szerint a pályázati ablakot a napokban fogják 

megnyitni, amit követően pályázatunkat be tudjuk nyújtani. 

 

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. 
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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 Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft-vel a tagi kölcsönszerződést megkötöttük, a 

támogatási összeget átutaltuk a Kft számlájára. 

 

H A T Á R O Z A T 

68/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy a külön törvényben meghatározottak szerint településrendezési szerződés 

megkötése érdekében vegye fel a kapcsolatot a Füzes-Biogáz Bioenergia Termelő, 

Hasznosító és Szolgáltató Kft-vel (H-1093 Budapest, Lónyay u. 29., 0746/8 hrsz-ú 

ingatlanok miatt) és Egeresi István egyéni vállalkozóval (403, 404, 406-412, 399-401/2 

hrsz-ú ingatlanok miatt) annak érdekében, hogy külön-külön 500.000,- Ft összeggel 

járuljanak hozzá a településrendezési terv módosításához. 

 

Határidő: 2013. május 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

           dr. Makai Sándor 

Az érintettekkel a kapcsolatot felvettük, a tárgyalások folyamatban vannak. A módosított 

településrendezési terv elkészítését követően lesz lehetőségünk az érintettekkel szerződést 

kötni.  

 

H A T Á R O Z A T 

69/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Galuska Józsefné 

okleveles könyvvizsgáló, az önkormányzatnál fennálló  könyvvizsgálói feladatok 

ellátására vonatkozó megbízását, 2014. április 30-ig  meghosszabbítja.  

A könyvvizsgálói díjat havi nettó 30.000.-Ft + áfa összegben állapítja meg. 

Megbízza a Jegyzőt a megbízási szerződés meghosszabbításával. 

 

Határidő: 2013. május 30. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

Galuska Józsefné okleveles könyvvizsgáló önkormányzatnál fennálló, könyvvizsgálói 

feladatok ellátására vonatkozó megbízását, a határozatban foglalt összegű könyvvizsgálói 

díjjal, 2014. április 30-ig  meghosszabbítottuk 

 

H A T Á R O Z A T 

70/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja Szabó 

Gábor Füzesgyarmat, Damjanich utca 6. sz. alatti lakos, Garalaposon található 2837 

hrsz-ú, 2960 m
2
, 4,88 AK értékű ingatlanát 20 ezer Ft. ellenében.  

 

A Képviselő-testület felkéri Bere Károly polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 
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Az adásvételi szerződést megkötöttük, az önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-

nyilvántartási bejegyzése folyamatban van.  

 

H A T Á R O Z A T 

71/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti – visszavásárlási 

jog biztosításával – az 512/28. hrsz-ú ingatlan Kossuth utcára néző nyúlványát. 

 

Amennyiben az ingatlan értékesítésre kerül, úgy az ingatlanmegosztással  kapcsolatos 

költségek a vevőt terhelik. 

 

A Képviselő-testület az ingatlan értékbecslésének elvégzésére Szabó Bálint ingatlan-

értékbecslőt jelöli ki. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2013. április 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az ingatlan-értékbecslést elkészíttettük, a Képviselő-testület a 2013. május 30-i ülésén döntött 

az ingatlan értékesítéséről. Lásd a 104/2013.(V.30.) önkormányzati határozatot. 

 

H A T Á R O Z A T 

72/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló 

Bizottság döntéshozó tagjává Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezetőt és Csák Zsolt 

műszaki csoportvezetőt, tanácskozási joggal rendelkező tagjává dr. Makai Sándor 

jegyzőt, a közbeszerzési eljárásba bevont közbeszerzési szakértő (jelen esetben dr. 

Varga Imre ügyvéd) választja meg, egyben megerősíti a Polgármester két ülés között 

hozott döntését. 

 

Felkéri a Polgármestert a megválasztottak kiértesítésére. 

 

Határidő: 2013. május 1. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az érintetteket a testületdöntésről kiértesítettük. 

 

H A T Á R O Z A T 

73/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Kossuth u. 87. sz. (630/30. hrsz.) alatti Városi Sporttelepet 2013. június 2. napjától 

kezdve Lázár Gyula, Füzesgyarmat szülöttjéről nevezi el az alábbiak szerint: 

„Lázár Gyula Sporttelep”. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a névadással kapcsolatos teendőket végezze el és az 

avatási ünnepséget szervezze meg. 

 

Határidő: 2013. június 2. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A pályaavatást és a névadást a Füzesgyarmati Sport Klub vezetőinek és aktivistáinak 

segítségével ünnepélyes keretek között 2013. június 2-án sikeresen lebonyolítottuk.  
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H A T Á R O Z A T 

75/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 488-as 

HRSZ-ú belterületi ingatlanon fásítást kezdeményez a településen megszületett 

gyermekek tiszteletére.  

Minden megszületett gyermek után egy darab fát kíván a testület az adott területre 

ültetni. 

A megvalósításhoz a terület művelési ágát legelőből közparkká kell nyilváníttatni.  

   

Határidő: értelem szerint. 

Felelős:  dr. Makai Sándor jegyző 

2013. május 3-án 97 db. „születésfa” ültetésére került sor. A közparkká nyilvánítási eljárást 

megindítottuk, az ügyintézés folyamatban van. 

 

H A T Á R O Z A T 

76/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megye 

Területfejlesztési Koncepciójának egyeztetési eljárására küldött helyzetelemzés és 

javaslattevő egyeztetési dokumentációját.   

Javasolja, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció elkészítése során vegyék 

figyelembe Füzesgyarmat Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját és Füzesgyarmat 

Város Önkormányzat Gazdasági Programját (2010-2014). 

 

Határidő: 2013. május 13. 

Felelős: dr. Makai Sándor jegyző 

A testületi döntésről az érintetteket a jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítettük. 

 

H A T Á R O Z A T 

77/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 

hogy a Képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekről szóló 

17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítására tegyen javaslatot a soron 

következő testületi ülésen, a díjak átadási lehetőségéről. 

 

Határidő: 2013. május 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A 2013. május 30-i testületi ülésen a képviselő-testület döntött a 17/2012. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. A 2013-ban odaítélt szakmai díjak átadása a 

módosítások szerint történt, illetve történik. 

 

H A T Á R O Z A T 

78/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelöli értékesítésre a 

füzesgyarmati 0152/9 hrsz-ú ingatlant. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy az értékbecslést készítesse el, és a soron következő 

testületi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 2013. május 30. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az ingatlan-értékbecslést elkészíttettük, a testület a 2013. májusi ülésén döntött az ingatlan 

értékesítéséről. Lásd a 105/2013.(V.30.) önkormányzati határozatot. 
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H A T Á R O Z A T 

79/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30-án, 16 

órától a polgármesteri hivatal dísztermében rendkívüli közmeghallgatást tart a 

szennyvízcsatorna és a kerékpárút beruházással kapcsolatosan, a munkatervben szereplő 

napirendek tárgyalása előtt.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a szokásos módon a lakosságot értesítse a 

közmeghallgatásról. 

 

Határidő: 2013. május 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A rendkívüli közmeghallgatás a lakossági kiértesítést (hirdetést) követően a határozatban 

foglaltak szerint lett megtartva.  

 

H A T Á R O Z A T  

80/2013. (IV. 25.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a füzesgyarmati Zs. Nagy 

Lajos Hunor Emlékalapítványt, a jó képességű Füzesgyarmati gyermekek 

továbbtanulásának elősegítése érdekében, 2013. évben 200 000,- forint támogatásban 

részesíti. 

 

A támogatás fedezetét a 2012. évi pénzmaradványból biztosítja. 

 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Határidő: 2013. április 30. 

Az alapítvány képviselőjével a támogatási szerződést, előzetes egyeztetést követően 

megkötöttük. 

 

H A T Á R O Z A T 

81/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdu-Füzes-Tüzép Kft. – 

képviseli: Hajdu István ügyvezető (Füzesgyarmat, Zrínyi utca 16.)  – a helyi 

vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati 

rendelet alapján – 1.000.000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a megállapodást 

amennyiben Támogatott az önkormányzat felé fennálló adótartozását 2013. május 30-ig 

megfizeti és az aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a támogatás átutalásáró l a 

Támogatott számlájára  

 

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat nyilvános 

közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző 

A támogatási szerződést a határozatban foglaltak szerint megkötöttük, és a határozatot a 

helyben szokásos módon közzétettük, a támogatás átutalása folyamatban van. 
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H A T Á R O Z A T 

82/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Róbert (Füzesgyarmat, 

Garalapos u. 4. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 

szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet alapján – 500.000,- Ft 

munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a megállapodást és az 

aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a támogatás átutalásáról a támogatott 

számlájára. 

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat nyilvános 

közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző  

A támogatási szerződést a határozatban foglaltak szerint megkötöttük, és a határozatot a 

helyben szokásos módon közzétettük, a támogatás átutalása folyamatban van. 

 

H A T Á R O Z A T 

83/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint Péter (Füzesgyarmat, 

Bethlen u. 3. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról 

szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet alapján – 500.000,- Ft 

munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a megállapodást és az 

aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a támogatás átutalásáról a támogatott 

számlájára. 

 

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat nyilvános 

közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző 

A támogatási szerződést a határozatban foglaltak szerint megkötöttük, és a határozatot a 

helyben szokásos módon közzétettük, a támogatás átutalása folyamatban van.  

  

H A T Á R O Z A T 

84/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzes-Tours Bt-t (5525 

Füzesgyarmat, Baross utca 1.) – képviselője: Galambos Nándor Roland és Behán-

Galambos Rita  – a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. 

(VII. 3.) önkormányzati rendelet alapján – 1.000.000,- Ft munkahelyteremtő 

támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a megállapodást 

amennyiben Támogatott az önkormányzat felé fennálló adótartozását 2013. május 30-ig 

megfizeti és az aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a támogatás átutalásáról a 

Támogatott számlájára  
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A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat nyilvános 

közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző 

A támogatási szerződést a határozatban foglaltak szerint megkötöttük, és a határozatot a 

helyben szokásos módon közzétettük, a támogatás átutalása folyamatban van.  

 

H A T Á R O Z A T 

85/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Buza Tünde (Füzesgyarmat, 

Dózsa Gy. utca 12. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások munkahelyteremtő 

támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet alapján – 500.000,- Ft 

munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a megállapodást és az 

aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a támogatás átutalásáról a támogatott 

számlájára. 

 

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat nyilvános 

közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző 

A támogatási szerződést a határozatban foglaltak szerint megkötöttük, és a határozatot a 

helyben szokásos módon közzétettük, a támogatás átutalása folyamatban van.  

  

H A T Á R O Z A T 

86/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete ABSTRAKT DESIGN KFT. 

(Füzesgyarmat, Kont utca 60. sz.) vállalkozót – a helyi vállalkozások munkahelyteremtő 

támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet alapján – 1.500.000,- Ft 

munkahelyteremtő támogatásban részesíti. 

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a megállapodást és az 

aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a támogatás átutalásáról a támogatott 

számlájára. 

 

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat nyilvános 

közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző 

A támogatási szerződést a határozatban foglaltak szerint megkötöttük, és a határozatot a 

helyben szokásos módon közzétettük, a támogatás átutalása folyamatban van.  
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H A T Á R O Z A T 

87/2013. (IV. 25.)Kt. hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Golden Pallet Kft-t (5525 

Füzesgyarmat, Vásártér utca 3.) –  képviselője: Pikó Csaba ügyvezető  – a helyi 

vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati 

rendelet alapján – 500.000,- Ft munkahelyteremtő támogatásban részesíti.  

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a fentiek alapján kösse meg a megállapodást 

amennyiben Támogatott az önkormányzat felé fennálló adótartozását 2013. május 30-ig 

megfizeti, és az aláírást követő 15 napon belül gondoskodjon a támogatás átutalásáról a 

Támogatott számlájára  

 

A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat nyilvános 

közzétételéről. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

            dr. Makai Sándor jegyző 

A támogatási szerződést a határozatban foglaltak szerint megkötöttük, és a határozatot a 

helyben szokásos módon közzétettük, a támogatás átutalása folyamatban van.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

92/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 

gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátásáról szóló szakterületi beszámolókat és 

az átfogó értékelést elfogadja. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, és az 

előterjesztés anyagát mellékleteivel együtt küldje meg a Békés Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, és az előterjesztés anyagát mellékleteivel együtt 

2013.06.12-én megküldtük a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

részére. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

93/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény füzesgyarmati telephelye 

feladatellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot megküldtük az érintettek részére. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

98/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a „KÖZÉP-

BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási 

Megállapodásnak módosítását, az alábbiak szerint: 

 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MIATT 

MÓDOSÍTÁSRA KERÜL A KÖVETKEZŐK SZERINT: 

 

1. A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül elfogadásra: 

„A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) 

Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai 

alapján társulást hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-

javító Programjának II. – megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, 

az ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük biztosítása 

mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza 

nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az 

egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani 

tudják. 

2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a 

következők szerint módosulnak: 

- egyszerű többségi szavazást igénylő döntést változatlan szabályok mellett hozza 

meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerű többség esetén is az igen 

szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő tagok szavazatainak több, mint 

felét, de el kell érniük az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát 

- minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a 

társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen 

szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevő tagok által képviselt 

települések lakosságszámának a felét is.  

3. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására 

vonatkozó szabályok hatályon kívül kerülnek, helyére a következő rendelkezés kerül: 

„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári 

év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem 

rendelkezik. A kiválásról szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott 

képviselőtestületi döntésről az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve 

annak tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.” 

A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó 

kifejezés kiválás kifejezésre változik. 

4. A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi LXV. 

törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik. 

5. A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre 

változnak. 

6. Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 

egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 

Határidő: 2013. június 14. 

Felelős: Bere Károly polgármester” 
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A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást a határozat 

jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével tájékoztattuk a testület döntéséről. 

 

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 Társulási megállapodás aláírása megtörtént. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

104/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AKKURÁTUS-TEAM 

Kft. részére értékesíti az 512/31. hrsz-ú, 1158 m
2
 területű, kivett udvar művelési ágú 

ingatlant, 1.158 ezer Ft összeg ellenében. Az eladó 4 évre szóló beépítési kötelezettséget 

ír elő, ennek elmaradása esetén visszavásárlási jogát köti ki. 

Egyben 159.700,- Ft egyéb költség megfizetését is előírja vevő számára a szerződés 

aláírását megelőzően. 

Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésére és 

annak aláírására. 

 

Határidő: értelem szerinti 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az adásvételi szerződést a határozatban foglalt feltételekkel megkötöttük, a vevő 

tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése folyamatban van.  

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

105/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Laskai András 

Füzesgyarmat, Vécsey u. 8. sz. alatti lakos részére értékesíti a 0152/9. hrsz-ú, kivett 

anyaggödör művelési ágú, 8791 m
2
 területű ingatlant 80.000,-Ft vételár ellenében. 

Egyben 30.000 Ft. egyéb felmerült költség megfizetésére is kötelezi vevőt.  

 

Megbízza a Polgármestert a szerződés elkészíttetésével és aláírásával. 

 

Határidő: értelem szerinti 

Felelős: Bere Károly polgármester 

Az adásvételi szerződést a határozatban foglalt feltételekkel megkötöttük, a vevő 

tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése folyamatban van.  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

106/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilárdhulladék-

szállítással kapcsolatos döntést elnapolja, a 2013. június 4-ei rendkívüli ülésén tárgyalja 

újra a napirendet, illetve hoz döntést.  

 

Határidő: 2013. június 4. 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

A képviselő-testület a 2013. június 4-i ülésén döntött a szilárdhulladék szállítást végző 

szolgáltatóval megkötendő szolgáltatási szerződésről.  

 

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 

Az Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a 

határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével tájékoztattuk a testület döntéséről. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

112/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Füzesgyarmat Város 

Kiváló Tanítója" díjat adományozza Égetőné Tóth Julianna tanítónő részére. 

 

 Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által adományozható szakmai 

díjakról és elismerésekről szóló 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően – a városban rendezett pedagógusnapi ünnepségen – adja át a 

díszoklevelet és az azzal járó díjazást. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Bere Károly polgármester 

A testület által adományozott szakmai díj a június 3-i pedagógusnapi ünnepségen lett átadva. 

Kihirdetése a mai testületi ülésen fog megtörténni. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

113/2013. (V. 30.) önkormányzati határozata 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Füzesgyarmat Város 

Kiváló Óvodapedagógusa" díjat adományozza Gergely Józsefné óvodapedagógus 

részére. 

 

 Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület által adományozható szakmai 

díjakról és elismerésekről szóló 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletben 
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foglaltaknak megfelelően – a városban rendezett pedagógusnapi ünnepségen – adja át a 

díszoklevelet és az azzal járó díjazást. 

 

Határidő: értelem szerint  

Felelős: Bere Károly polgármester 

A testület által adományozott szakmai díj a június 3-i pedagógusnapi ünnepségen lett átadva. 

Kihirdetése a mai testületi ülésen fog megtörténni. 

 

 

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 elfogadja. 

 

 

 

Füzesgyarmat, 2013. június 12. 

 

 

Bere Károly 

polgármester  

 


