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ELŐTERJESZTÉS 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012.február 16-ai 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  
192/2011. (IX. 8.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Ibrányi Éva 
alpolgármester asszony javaslatát, és megbízza a jegyzőt, hogy a 44. hrsz-ú, Kossuth 
utca 60. szám alatti önkormányzati ingatlan esetében intézkedjen a terület közpark-, 
játszótér művelési ágba történő átminősítése érdekében.  
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a Körzeti Földhivatalnál járjon el a terület művelési ág 
változása ügyében. 
 
Határidő: 2011. november 1. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

(Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat végrehajtási határidejét a 
255/2011. (XI. 24.)Kt. sz. hat 2012. január 30-ig meghosszabbította.) 
A művelési ág megváltoztatása folyamatban van. 

 
H A T Á R O Z A T  
209/2011. (IX. 8.)Kt. hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság részéről érkezett 
kérelmek és az önkormányzat által felmerült igények alapján a rendezési terv – az ennek 
részét képező építési szabályzat és szabályozási terv – módosítását határozza el. 
 
A módosítás költségeit a kérelmezők, valamint az önkormányzat – a 2012. évi 
költségvetésében betervezve – arányosan viselik. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Bere Károly polgármester 

A munkát megrendeltük, a szakértő felkérése megtörtént. 
 
H A T Á R O Z A T  
243/2011. (X. 13.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi 
Terv keretén belül „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” elnevezésű DAOP-
3.1.1/B-11 kódszámú pályázati felhívásra. 
 
A pályázat előkészítéséhez szükséges költségeket a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
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Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. január 30. 

Lásd a 8/2012.(I.26.)Kt.sz. határozatot. 
 
H A T Á R O Z A T  
252/2011. (XI. 24.)Kt. sz. hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2011. november 24-ei – mai –  
ülésére előterjesztett „Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 
22/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítását” című napirendet leveszi 
napirendről és a 2011. decemberi testületi ülésen tárgyalja meg. 

Lásd a 285/2011. (XII. 15.)Kt.számú határozatot. 
 

H A T Á R O Z A T  
257/2011. (XI. 24.)Kt. sz. hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés I-III. 
negyedévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a tervezett bevételek elérésére 
törekedjenek az intézmények, az éves kiadás pedig nem lépheti túl a módosított 
előirányzat szabta keretet. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző, intézményvezetők 

A felelősök törekedtek a tervezett bevételek elérésére. Az éves kiadás nem lépte túl az 
előirányzat szabta kereteket. 
 

H A T Á R O Z A T  
259/2011. (XI. 24.)Kt. sz. hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatok 
ellátásában 2012. évre az alábbi szervezeti, szerkezeti változtatásokat kívánja 
alkalmazni: 

 
1.)  Körzeti igazgatási feladatok amennyiben a törvényi szabályozás következtében  
évközben  átkerülnek a járási kormányhivatalhoz, arra kell törekedni, hogy a gyámügy, 
okmányiroda és építéshatósági feladatok tekintetében  Füzesgyarmaton történjen a 
feladatellátás. 
 
2.)  A Kossuth Közoktatási Intézményéből az általános iskolai oktatás és nevelés    
állami működtetésre történő átadását a törvényi változás miatt tudomásul veszi. Önként 
vállalt feladatként nem kívánja fenntartani az intézményt. 
Az Óvodai nevelés tekintetében keresni kell a más módon való működtetés lehetőségét, 
a költségvetés tervezésekor a számításba vehető lehetőségek  mindegyikéről készüljön 
szakmai és gazdasági számítás. 

 
3.) Közművelődési Intézmény fenntartásának, tevékenysége finanszírozásába bevonja a 
magyar- román pályázatok adta fedezetet. 
 



 
4.) Kastélypark fürdő jelenleg önálló intézményét 2012. január 1-től önkormányzati 
gazdasági társaságként működteti tovább, a fürdő további fejlődése érdekében. Az 
átalakulás feltételeinek biztosítására az intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni. 

 
5.)   Városgazdálkodási Kft-t ( egyszemélyes gazdasági társaságként ) alakít 2012-ben, 
olyan feladatok elvégzésére, amelyek vállalkozói jellegűek, nem az önkormányzat 
alaptevékenységével függnek össze, illetve lehetőséget biztosít az önkormányzat 
beruházásaihoz való csatlakozáshoz. 
A KFT létrehozásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni. 

 
6.) Munkahelyteremtés céljából  – Ipari Park gazdasági társaságot  hoz létre, 
melyhez pályázati forrást kíván igénybe venni. 

A Kft létrehozásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni. 
 
7.) A tervezésre és a gazdálkodásra vonatkozó elvárások: 
 
- Az önkormányzati törvény értelmében a 2012. évi költségvetési rendeletben működési 
forráshiány nem tervezhető. 

- Meg kell jeleníteni a 2011. évi költségvetésben az előző évi követelésekből elvárható 
bevételeket, valamint kötelezettségekből eredő kiadásokat. 

- Az eredeti előirányzatban tervezhető valamennyi várható bevételt  és kiadást  
szerepeltetni kell. 

-  Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről alkotott törvény alapján 
önkormányzatunk által igénybe vehető források maximális lehívására kell törekedni. 

- A helyi működési bevételeket, valamint a helyi adóbevételeket érintő rendeleteket és 
határozatokat  módosítás céljából,  előremutató javaslatokkal  a Képviselő-testület 2011. 
decemberi ülésére elő kell terjeszteni. A saját bevételeket a hozott döntések szerint kell 
megtervezni. 
 
- A képviselő-testület a kintlévőségek behajtására 2012. évben is kiemelt figyelmet 
fordít. 

- Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik 
lehetővé. (pl.: pályázatok).  

- A 2011. évi foglalkoztatott létszám önkormányzat működésében beálló változások 
függvényében szükségszerűen változik, a költségvetési rendelet tárgyalásakor erre 
vonatkozóan készüljön külön előterjesztés. 

- Részt kell venni –lehetőség szerint- a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve 
ezzel a helyi munkanélküliséget. A Közmunka, közfoglalkoztatás önkormányzati 
kötelező feladattá minősül, ezért erre fel kell készülni. Az eddigi szokásos 
foglalkoztatásokon túl a START közmunkaprogram keretén belül 198 fő egy évre 
történő foglalkoztatását vállalja önkormányzatunk.  Mielőbb szükséges a foglalkoztatási 
keret lebonyolítását végző munkacsoport létrehozása. 

-  A munkabéreket a hatályos közalkalmazotti illetménytábla és köztisztviselői 
illetményalap szerinti mértékben kell a költségvetésben szerepeltetni, az alapbéren felüli 
juttatásokat jogcímenként külön ki kell mutatni.  
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- A képviselő-testület a  munkavállalókat megillető béren kívüli juttatások, és  az azt 
terhelő kifizetői adó fedezetének - a költségvetési törvénytervezettel összhangban -  200  
ezer forint/fő keret biztosítására törekszik. 

- Közérdekű foglalkoztatás keretét az általuk ellátandó feladatok létszám és 
anyagszükséglete szerint kell kidolgozni. 

- A dologi kiadások tekintetében a mérőszám egy-egységére jutó kiadást 
(pénzszükségletet) kell meghatározni. Mérőszám alatt a fogyasztott m3,  kWh, 
szerződés szerint fizetendő éves díj, feladott levelek db száma, stb. értendők. 

-  A szociális célú normatív támogatást teljes mértékét szociális célú kiadásokra kell 
fordítani. 

- A társadalmi szervek, egyházak, önszerveződések támogatása a 2012. évi 
költségvetésbe 15 millió forint összegben,   

-  a vállalkozások foglalkoztatás ösztönzését szolgáló keretbe 7 millió forint kerüljön 
betervezésre. Az előző évekhez képest 3 millió forint különbséget az önkormányzati 
gazdasági társaságok létrehozására fordítjuk. 

- Beruházási feladatok végrehajtása érdekében:  

Kiemelten kell készülni a szennyvízberuházás műszaki és pénzügyi megvalósítására, 
ennek érdekében még 2011. évben külön munkacsoportot kell felállítani. 

A fejlesztési célú központosított támogatások keretén belül,  új támogatási cél jelenő 
közbiztonság növelésére szolgáló fejlesztés támogatására tervezetet  kell készíteni, a 
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott időpontig. 

A költségvetési törvény helyi önkormányzatok céltámogatási keretéből egészségügyi 
gép- és műszer beszerzésének lehetőségét a testület elé kell terjeszteni. 

A gazdasági programban későbbi időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelésekhez a 
terveket, pályázati lehetőségek igénybevételével, el kell készíttetni. 

- Tovább kell vizsgálni a vagyonértékesítés és a vagyonhasznosítás lehetőségeit, és az 
abból származó bevételeket a fejlesztési kiadások forrásaként kell számításba venni a 
költségvetés tervezése során. 

- Követelmény mind a tervezésnél, mind az évközi alkalmazások során a közfeladat 
ellátás szakmai és gazdasági követelményrendszere kettősségének érvényesítése, a 
célszerű és takarékos gazdálkodás. 

- Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások biztonságos működtetése 2012. 
évben is elsődlegesnek minősül. 

- A költségvetési tervjavaslatban a 2012. évi keretszámok mellett a költségvetési évet 
követő 2 év várható előirányzatait is szerepeltetni kell.  

- A Képviselő-testület igényt tart arra, hogy minden intézményvezető az elemi 
költségvetéshez mellékeljen írásos magyarázatot, melyben leírja, hogy milyen konkrét 
célokat kíván megvalósítani 2012. évben, és milyen forrásokat kíván arra felhasználni. 

A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakra szóló gazdálkodás 
tekintetében a képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat polgármesteri 
hivatala és valamennyi intézménye a 2011. évi utolsó módosított költségvetési 
előirányzatának 90 %-áig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadást. 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a 
költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-
tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 
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Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző  

A 2012. év gazdálkodása, az önkormányzat és intézményei működése során lehetőségeink szerint 
figyelemmel leszünk a határozatban megjelölt célok és intézkedések végrehajtására. Az önkormányzat 
polgármesteri hivatala és intézményei a 2011. évi utolsó módosított költségvetési előirányzatának 90 
%-áig vállaltak kötelezettséget, teljesítettek kiadást.  
A 2012. évi költségvetési rendelet tervezetének elkészítése során munkatársaink törekedtek a 
határozatba foglalt irányelvek figyelembevételére.  

 
H A T Á R O Z A T  
261/2011. (XI. 24.)Kt. sz. hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark fürdő területének 
bővítését határozza el úgy, hogy térítésmentesen, legalább 10 évre használatra átveszi a 
TEHAG-TABELLA KFT. tulajdonában lévő kb. 4 hektár területű részt, melyet az 
eredeti állapot helyreállítása (kikotrás) után horgásztó, vagy halastóként tervez 
hasznosítani. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy tárgyaljon a kft. tulajdonosával, a szükséges 
szakhatóságokkal és az együttműködési megállapodás-tervezetet terjessze a képviselő-
testület elé. 
 
Határidő: 2012. február 28. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A Tehag-Tabella Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft képviselőjével  
megállapodást kötöttünk, mely szerint ha a tó rehabilitációs munkáira a forrás a 
rendelkezésre áll, a Kft. 10 éves tartós használatba adásra szerződést köt az önkormányzattal 
a terület hasznosítására, melynek feltételeit a felek 2012. december 31-ig, külön szerződésben 
szabályozzák. A megállapodást mellékeltük a 262/2011.(XI.24.) számú határozat szerinti 
pályázathoz. 

 
H A T Á R O Z A T  
262/2011. (XI. 24.)Kt. sz. hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1.inkubátorház építésére, 
2.tótisztításra és területrendezésre, 
3.turisztikai menedzsmentszervezet létrehozására és busz vásárlására 
a román partnereivel közösen pályázatot ad be a magyar-román határon átnyúló 
fejlesztési program 2012. január 31-éig záruló pályázatára. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy mindhárom pályázatírással kapcsolatban a pályázaton igényelt összeg maximum 
4%-ának erejéig a jövő évi költségvetés terhére megrendelje a pályázatírásokat és a 
kapcsolódó tanulmányokat. 
 
A 2., 3. számú pályázat esetében a pályázathoz kapcsolódó tanulmányok költségeit az 
önkormányzat csak nyertes pályázat esetében téríti meg. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 



A pályázatot 2012. január 30-án határidőre benyújtottuk. Várhatóan 2 hét múlva kapunk 
visszajelzést a VÁTI-tól. 

 
H A T Á R O Z A T  
263/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat város Önkormányzat Képviselőtestülete a füzesgyarmati 403, 404, 406-
412, 399-401/2 hrsz-ú, magántulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozóan a benyújtott 
igények alapján és a  0416/4, 0416/44, 0416/45, 0416/48, 0416/49, 0416/70, 0416/71, 
0600, 0601/5, 0601/8 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan az önkormányzat által 
elhatározott ipari terület kialakítása céljából a rendezési terv és hozzá tartozó 
szabályozási terv módosítását határozza el településrendezési szerződés alapján. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosaival kössön 
településrendezési szerződést és bízzon meg szakembert a feladat ellátásával. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A szerződést nem kötöttük meg, mert még nem ismerjük a  rendezési terv és hozzá tartozó 
szabályozási terv módosításának költségeit. 

 
H A T Á R O Z A T  
266/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete az energetikai szakember 
foglalkoztatásáról a Sárinvest Kft. (képviseli: Szöllősi Sándor) és az önkormányzat 
között létrejövő megállapodás-tervezetet – az előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A megállapodás a Sárinvest Kft. képviselőjével aláírtuk. 
 
H A T Á R O Z A T  
267/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szitás Erzsébet Képtár 
működési engedélyének visszavonását határozza el, 2011. december 31-ei határidővel. 
  
Az önkormányzat a képtárat 2012. január 1-től kiállítóhelyként működteti tovább. 
 
Megbízza a jegyzőt, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúrpolitikáért felelős 
helyettes államtitkára felé a működési engedély visszavonására irányuló kérelmet 
terjessze elő.  
 
Felelős:  Botlik Tiborné jegyző 
Határidő: 2011. december 15. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkára felé a 
működési engedély visszavonására irányuló kérelmet, a testületi döntésről szóló jegyzőkönyvi 
kivonattal megküldtük. A Képtár a muzeális intézmények nyilvántartásából törlésre került. A 
működési engedélyt visszavonták. A képtár kiállítóhelyként működik tovább. 
 

H A T Á R O Z A T  
268/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a jegyzőt, hogy 
készítse el az önkormányzat parkolási rendelet-tervezetét és terjessze a képviselő-
testület elé a 2012. februári ülésén jóváhagyásra.  
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

A rendelettervezetet a mai ülésén tárgyalja a Képviselő-testület. 
 

H A T Á R O Z A T  
269/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete Radovics Géza 5525 
Füzesgyarmat, Mátyás utca 2/A. szám alatti lakos kérelmét támogatja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg ahhoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező 748/7 hrsz-ú területen a kérelmező részére három 
férőhelyes parkoló kialakítására sor kerülhessen. 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A vállalkozót értesítettük a testületi döntésről. 
 
H A T Á R O Z A T  
270/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Somogyi József  Szeghalom, 
Kassai u. 14/1. sz. alatti lakos kérelmét támogatja. 
A füzesgyarmati 1014 hrsz-ú, 1933 m2 nagyságú belterületi beépítetlen művelési ágú 
ingatlanra, a 2007. november 9-én kötött adásvételi szerződésben szereplő beépítési 
kötelezettséget 4 évvel – 2015. november 9-ig – meghosszabbítja. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről kérelmezőket értesítse. 
Határidő: 2011. december 12. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A kérelmezőt értesítettük a testület támogató döntéséről. 
 
H A T Á R O Z A T  
271/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a Hegyesi János 
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények igazgatóját, hogy a 2012. februári 
testületi ülésen tegyen javaslatot a Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület gyűjteménye 
és a Lázár Lajos által felajánlott tűzoltó gyűjtemény elhelyezésével kapcsolatban. 

 
Határidő: 2012. februári testületi ülés 
Felelős: Bere Károly polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató 

Az intézményvezető a mai testületi ülés elé terjeszti a két gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó 
javaslatát. 
 

H A T Á R O Z A T  
275/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Legény Ferencné 
Füzesgyarmat, Szebeni utca 14. sz. alatti lakos fellebbezését megvizsgálta és a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság 5046/2011. számú határozatát – melyben átmeneti segély 
iránti kérelmét elutasította  –   
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helyben hagyja és a fellebbezést elutasítja. 
 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatást általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 109. § (1) bekezdése alapján a jogerős határozat felülvizsgálatát a 
határozat közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, 
kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a helyi önkormányzat elleni kereset 
indításával.  

I N D O K O L Á S 
 
A képviselő-testület megállapította, hogy kérelmező igazolt nettó jövedelme 74.315,-
Ft/hó, ami meghaladja a jogosultság értékhatárát,  így a 1993. évi III. tv. 45. §-a, 
valamint a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének többször 
módosított 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének 22. § a) pontjában foglaltak 
alapján részére átmeneti segély nem állapítható meg. 
 
A bizottság fentiek miatt nem állapított meg átmeneti segélyt, így törvénysértés nem 
történt. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: kérelmező értesítésére 2011. december 12. 

A testületi döntésről az ügyfelet a határozat megküldésével értesítettük. 
 
H A T Á R O ZA  T  
279/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Endre Füzesgyarmat, 
Kossuth utca 90/5. sz. alatti lakos pályázatát –  a mozi hasznosítására vonatkozóan – 
nem fogadta el. 

 
Megbízza a polgármestert, hogy értesítse a pályázót a képviselő-testület döntéséről. 

 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A testületi döntésről a pályázóa határozat megküldésével értesítettük. 
 
H A T Á R O ZA  T  
280/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Simon Zoltán 
Szeghalom, Zrínyi u. 17. sz. alatti lakos pályázatát –  a mozi hasznosítására 
vonatkozóan – nem fogadta el. 

 
Megbízza a polgármestert, hogy értesítse a pályázót a képviselő-testület 

döntéséről. 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A testületi döntésről a pályázóa határozat megküldésével értesítettük. 
 

H A T Á R O ZA  T  
281/2011. (XI. 24.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a mozi 
bérbeadására szóló pályázatot ismételten kiírja. 
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Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2011. december 12. 

Lásd. a 318/2011. (XII. 15.)Kt.számú határozatot. 
H A T Á R O ZA  T  
285/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eredetileg előterjesztett 

ivóvíz- és szennyvíz elvezetés díjaira vonatkozó javaslatot elfogadja azzal, hogy a 
díjszabás 2011. december 28-ai időponttal lép hatályba. 

 
2.  A képviselő-testület a vízmű zrt. által előterjesztett rekonstrukciós tervet nem fogadja 

el. 
 
3. Megbízza a polgármestert, hogy a többlet bérleti díjból származó forrás ismeretében 

folytasson egyeztető tárgyalást a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatójával 
egy új rekonstrukciós terv készítéséről, mely alapján később dönt a testület. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bere Károly polgármester 

Az új rekonstrukciós terv készítéséről 2012. február 21-én lesz az egyeztető tárgyalás a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. Vezérigazgatójával, melynek eredményéről tájékoztatjuk a 
képviselőtestületet.  

 
H A T Á R O ZA  T  
287/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági kommunális 
hulladékszállítást 2012. évben bruttó 730,-Ft/5 m3 leengedési díj átvállalásával 
támogatja, melyet a Békés Megyei Vízművek Zrt. leengedett m3-ről szóló igazolása 
alapján havonta számla ellenében teljesít. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a várható támogatási összeg mértékét a polgármesteri hivatal 
2012. évi költségvetésébe építse be. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző 

A várható támogatás összege az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezetébe 
beépítésre került 

 
H A T Á R O Z A T  
292/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hegyesi János Városi 
Könyvtár és Közművelődési Intézmények szolgáltatási díjait 2012. január 1-jétől az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I . Beiratkozási díj 
 
Videó klubtagság beiratkozási díj: 1 hónapra 350,- Ft 
 
II. Elveszett látogatójegyek pótlása 
 
felnőttek és gyerekek részére:  75,-Ft  
 
III . Elveszett dokumentumok 
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A gyűjteményi érték figyelembevételével 
 
(1) három évnél nem régebbi könyvek esetén az eredeti mű vagy az eredeti érték, illetve a 

gyűjteményi érték figyelembevételével az eredeti érték többszöröse, 
(2) három évnél régebbi kiadású könyvek esetén a beszerzési ár háromszorosa, de minimum 

100,-Ft, vagy a jelenlegi beszerzési ár, 
(3) CD, DVD, VHS kazetta elvesztése esetén a jelenkori beszerzési érték. 
IV . Késedelmi díjak 
 
(l) kölcsönzési idő lejárta után az olvasók könyvenként késedelmi díjat fizetnek:  5,-Ft/nap/db

   
(2) Prézens állomány esetén   160,-Ft/nap/db   
(3) AV dokumentumok:   videokazetták 105,-Ft/nap/db   
                                          DVD   105,-Ft/nap/db   
 
V. Fénymásolási díjak ÁFÁ-val együtt: 
 
 (1) fekete – fehér:          

a.) A/4  1 oldalas     25 Ft / old. 

b.) A/4  2 oldalas     40 Ft / old. 

c.) A/3  1 oldalas     40 Ft / old. 

d.) A/3   2 oldalas    50 Ft / old. 

 
10 oldal felett: 

e.) A/4  1 oldalas    17 Ft / old. 

f.) A/4   2 oldalas    30 Ft / old. 

g.) A/3   1 oldalas   30 Ft / old. 

h.) A/3   2 oldalas   45 Ft / old. 

 
(2) színes papírra fénymásolás: 

        
     a.) A/4   1 oldalas    40 Ft. / old. 
     b.) A/4   2 oldalas    50 Ft. / old. 
 
10 oldal felett: 
     a.) A/4   1 oldalas    30 Ft. / old. 
     b.) A/4   2 oldalas    40 Ft. / old. 
 
 (3) színes fénymásolás: 
 
     a.) A/4 1 oldalas      65 Ft / old. 
     b.) A/3 1 oldalas    120 Ft / old. 
 
VI . Nyomtatási díjak (ÁFÁ-val) 
 
(1) Lézernyomtatás fekete–fehér  
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A/4     1 oldalas            45 Ft/ db  
(2)  Színes nyomtatás / fénykép minőségű nyomtatás: 
A/4    1 oldalas           335 Ft/ db  
      Színes nyomtatás normál minőségű plakát formátumú nyomtatás: 
A/4    1 oldalas             65 Ft/ db  
(3) Scannelés   
         1 oldalas             65 Ft / db  
 
VII . Egyéb szolgáltatási díjak (ÁFÁ-val) 

(1) terembérlet (szj.: 7020124):   

      nagyterem    13.000,- Ft/alkalom, vagy 1.900,- Ft/óra 

      kisterem      8.000,- Ft/alkalom, vagy 1.200,- Ft/óra 

(2)  spirál fűzés:         13,- Ft/lap 

(3)  számítógép használati díja:                 55,- Ft/óra  

(4) Internet használati díja:                      5,- Ft/perc 

(5) szövegszerkesztés:         250,- Ft/oldal + nyomtatási díj 

(6) Fax küldés:             350,- Ft/oldal 

(7) Fax fogadás:           210,- Ft/oldal 

(8) Fax küldés külföldre:        700,- Ft/oldal 

(9) Laminálás  

 Névjegykártya          50,- Ft/db 

 A/5-ös méret          90,- Ft/db 

 A/4-es méret        120,- Ft/db 

 
Felelős: Lévainé Homoki Éva igazgató 
Határidő: 2012. január 1. 

Az intézmény 2012. január 1-jétől az új szolgáltatási díjakat alkalmazza. 
 
H A T Á R O Z A T  
294/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark fürdő 
feladatainak ellátására 2012. január 1-jei hatállyal, a csatolt alapító okirat elfogadásával 
egyszemélyes gazdasági társaságot hoz létre, Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és 
Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  elnevezéssel. 
A gazdasági társaság alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
Székhelyéül a Füzesgyarmat, Kossuth utca 88. számú ingatlant jelöli ki.  
Feladatát és telephelyeit az alapító okirat szerint határozza meg. 
Kötelezi, hogy a Kastélypark fürdő intézmény munkavállalói közalkalmazotti 
állományából 8 főt a Kjt. 25/A. §-ában foglalt feltételekkel tovább foglalkoztasson, 
2012. február 1-től köteles a munkavállalókkal  a jelenlegi munkakörük és illetményük 
megtartása mellett a Munka törvénykönyve alapján meghatározatlan idejű, változatlan 
feltételű munkaszerződést kötni.  
Megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a kft. alapító okirata alapján a cégbírósági 
bejegyzésről. 
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Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A cégbírósági bejegyzéséhez minden dokumentáció megküldésre került,mely alapján a 
cégbíróság 2011. december 28-ával megküldte a bejegyzésről szóló dokumentumot. A Kft. az 
előkészítő munkákat követően 2012. február 1-jével minden jogszabályi feltétel birtokában, a 
határozatban foglalt feltételek teljesítésével megkezdte törvényes működését. 

 
H A T Á R O Z A T  
296/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes gazdasági 
társaság ügyvezetőjének Kovács Márton Füzesgyarmat, Gacsári István utca 24. szám 
alatti lakost választja meg 2011. december 15-től, 5 évre.  
Kovács Márton Kastélypark fürdőnél fennálló intézményvezetői megbízását 2012. 
január 31-ei hatállyal visszavonja és a Kjt. 25/A §-a alapján – a munkavállalóval történt 
megállapodás alapján – változatlan feltétellel áthelyezi a Füzesgyarmati Kastélypark 
Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  munkáltatóhoz.  
Munkabérét 2012. február 1-től 250.000,-Ft-ban állapítja meg.  
Megbízza a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A fürdővezető megbízásának visszavonása és a határozat szerinti áthelyezése megtörtént. 
 
H A T Á R O Z A T  
297/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kastélypark 
fürdő intézményét 2012. január 31. napjával jogutód nélkül megszünteti, és a 
Megszüntető Okiratot jóváhagyja az alábbiak szerint: 
  

1. Az intézmény neve, székhelye; telephelyei; törzsszáma; alapítás dátuma:  
Kastélypark fürd ő, 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88. , hrsz.: 512/22 
 
Telephelyei:   Füzesgyarmat, Kossuth u. 88. szám alatti 512/22 hrsz-ú, 

Füzesgyarmat, Csánki Dezső u. 1 sz. alatti 512/27 hrsz-ú, 
Füzesgyarmat, Kossuth u. 90 sz. alatti 512/29/A/11 és 
512/29/A/12 helyrajzi számú, Füzesgyarmat, Kossuth  u. 87 sz. 
alatti  630/30 . helyrajzi számú, Füzesgyarmat, 512/28 helyrajzi 
számú ingatlanok. 

 
Törzsszáma:    633930 
 
Alapítás dátuma: 1991. 07. 01. 

  
2. Felügyeleti szerve: 
  Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. 

 
Megszüntető szerv neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
 

3. Megszűnés időpontja: 2012. január 31. 
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4. Megszüntetés indoka: A Kastélypark fürdő által ellátott feladatok és szolgáltatások, 
más szervezetben való ellátása hatékonyabban teljesíthető. 

 
5. Rendelkezés a feladatellátásról: 

A megszüntetett Kastélypark fürdő intézmény valamennyi alap- és önként vállalt 
feladatának elvégzéséről az önkormányzat 2012. február 01. napi hatállyal a 
Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (rövidített neve: Füzesgyarmati Kastélypark KFT.) részére történő 
vállalkozásba adással gondoskodik, feladat-ellátási szerződés alapján. 

 
6. Ellátásra nem kerülő feladatok: --- 
 
7. Rendelkezés az intézmény vagyonáról:  

a) Az önkormányzat a megszüntetett intézmény használatában lévő a székhelyen 
lévő épületingatlant, (5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 88., hrsz.: 512/22), és a 
működési területéhez tartozó Füzesgyarmat, Kossuth u. 88. szám alatti 512/22 hrsz-ú, 
a Füzesgyarmat, Csánki Dezső u. 1 sz. alatti 512/27 hrsz-ú, a Füzesgyarmat, Kossuth 
u. 90 sz. alatti 512/29/A/11 és 512/29/A/12 helyrajzi számú, a Füzesgyarmat, Kossuth  
u. 87 sz. alatti  630/30 helyrajzi számú, telephelyeken lévő önkormányzati tulajdonú 
ingatlanvagyont, mint korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyont, az 
intézmény megszűnésével, a Füzesgyarmati Kastélypark KFT. kezelésébe 
(üzemeltetésre) adja át.  A Füzesgyarmat, 512/28 helyrajzi számú telephelyen lévő 
ingatlanvagyont a Polgármesteri Hivatal működteti tovább. 

 
b) A Kastélypark fürdő leltár szerinti ingóvagyona az intézmény megszűnésével,  
- az érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján a működtető Füzesgyarmati 
Kastélypark KFT.  használatába kerül át. 

 
8. Rendelkezés az intézményben foglalkoztatottakról: 

A megszűnés napján állományban lévő 10 fő közalkalmazott közalkalmazotti 
jogviszonya, a megszűnés napjával megszűnik. 8 fő a Kjt. 25/A.§ (1) bekezdése 
alapján a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó Füzesgyarmati Kastélypark KFT-
nél továbbfoglalkoztatásra kerül. 2 fő prémiuméves közalkalmazott áthelyezésre kerül 
a Polgármesteri Hivatal közalkalmazotti állományába. 
  

9. Rendelkezés az intézmény iratanyagáról: 
2012. február 01. napjával a Kastélypark fürdő teljes iratanyaga a működtető 
Füzesgyarmati Kastélypark KFT. kezelésébe kerül át. 

 
10. Rendelkezés a tartozások és kötelezettségek tekintetében: 

A megszűnő intézmény tartozásaiért és kötelezettségeiért – az alapító – Füzesgyarmat 
Város Önkormányzata köteles helytállni. 

 
11. Rendelkezés az intézmény kötelezettségvállalásáról: 

A megszűnő intézmény vezetője az intézmény teljes 2011. évi jóváhagyott 
költségvetési előirányzatainak terhére utoljára 2012. január 31. napjáig vállalhat 
kötelezettséget. A megszűnő intézmény 2012. január 31-ét követően kötelezettséget 
nem vállalhat.  
 

A megszüntető okiratot Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
297/2011.(XII.15.)Kt. sz. határozatával elfogadta. 
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Füzesgyarmat, 2011. december 15. 
 

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, a megszüntetéssel kapcsolatos feladatok 
ellátásával. 
 
Határidő: 2012. február 1. 
Felelős: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 

Lásd a 294/2011. (XII. 15.), a 296/2011. (XII. 15.), a 298/2011. (XII. 15.) és a 299/2011. (XII. 
15.) Kt.sz. határozatokat. 

 
H A T Á R O Z A T  
298/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélypark fürdő 
közalkalmazotti állományában lévő 10 fő munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyát 
2012. január 31. napjával bezárólag, az 1992. évi XXXIII. tv. 25/A. §-a alapján 
megszünteti.  
 
2 főt változatlan feltétellel áthelyez a polgármesteri hivatal közalkalmazotti 
állományába.   
 
8 fő részére lehetőséget biztosít az önkormányzat által létrehozandó Füzesgyarmati 
Kastélypark KFT. munkáltatónál 2012. február 1-től a Munka törvénykönyve alapján 
meghatározatlan idejű, változatlan feltételű munkaszerződés kötésére, a munkavállaló 
jelenlegi munkaköre és közalkalmazotti illetménye megtartása mellett. 
Határidő: 2012. január 31. 

Felelős: Bere Károly polgármester 

A létszám továbbfoglalkoztatása a határozatban megjelölt formában történik. 

 
H A T Á R O Z A T  
299/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmati 
Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5525 
Füzesgyarmat, Kossuth utca 88.) könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízza 
Galuska Józsefnét (5700 Gyula, Körösi Cs. S. u. 1. sz., anyja neve: Szeredi Erzsébet, 
kamarai tagsági igazolvány száma: 0022790)  2011. december 15. napjától 2016. 
december 15. napjáig  terjedő  5 éves időtartamra. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: értelem szerint 

A 2011. december 15. napjától 2016. december 15. napjáig  terjedő  5 éves időtartamra, a 
könyvvizsgálói megbízást aláírtuk. 
 

H A T Á R O Z A T  
304/2011. (XII.15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 1-jei hatállyal a 
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosítja: 
 

Bere Károly Botlik Tiborné 
polgármester 

 
jegyző 
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Az alapító okirat 2./ pontjában a „Rajk L.”  szövegrész a „Hegyesi János” 
szövegezésre módosul. 

Az alapító okirat 3./ pontjából kikerül a 
„típusa”  

 „Tevékenysége jellege alapján: közszolgáltató tevékenység 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény ” szövegrész. 

 
Az alapító okirat 11./ pont  
852012 szakfeladat szöveges megjelölése az alábbi szövegezésre módosul: „Tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
testi, érzékszervi (hallás), értelmi (enyhe és középsúlyos), beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő (SNIA), illetőleg a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő (SNIB) sajátos 
nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű integrált nevelése 
oktatása (1-4.évfolyam). 
Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő, - SNI-nek nem minősülő - általános iskolai 
tanulók integrált oktatása, egyéni fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az 
etnikai kisebbséggel való külön foglalkozást is. ” 
 

852012 szakfeladat szöveges megjelölése az alábbi szövegezésre módosul: „Tanulási 
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján testi, érzékszervi (hallás), értelmi (enyhe és középsúlyos), 
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő (SNIA), illetőleg a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
(SNIB) sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
integrált nevelése oktatása (5-8. évfolyam). 
Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő, - SNI-nek nem minősülő - általános iskolai 
tanulók integrált oktatása, egyéni fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az 
etnikai kisebbséggel való külön foglalkozást is.” 

 
852031 szakfeladat szöveges megjelöléséből kikerül a „magánének tanszak” 

szövegrész. 
852032 szakfeladat szöveges megjelöléséből kikerül a „ néptánc tanszak” szövegrész 
852032 szakfeladat szöveges megjelölésében a  festészet tanszak szövegrész 
 a „grafika és festészet tanszak”  szövegezésre módosul. 
851012 szakfeladat szöveges megjelölése az alábbi szövegezésre módosul: 

„Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján testi, érzékszervi (hallás), értelmi (enyhe és 
középsúlyos), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő (SNIA), 
illetőleg a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő (SNIB) sajátos nevelési igényű gyermekek nappali 
rendszerű integrált nevelése. 
Nevelési tanácsadó véleménye alapján valamilyen beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő, - SNI-nek nem minősülő - gyermekek integrált 
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nevelése, egyéni fejlesztése, felzárkóztatása beleértve az etnikai kisebbséggel 
való külön foglalkozást is.” 

 
Az alapító okirat 5./ pontjában a „Rajk L.”  szövegrész a „Hegyesi János” 

szövegezésre módosul. 
Az alapító okirat 14./ pontjában a „hrsz: 2378 szövegezés”, „hrsz.: 2378/1” 

szövegezésre, a „Rajk L.”  szövegrész a „Hegyesi János” szövegezésre módosul. 
Az alapító okirat 12. pontja hatályát veszíti, és ezzel a 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontja 12, 

13 ,14, 15, 16, 17,. pontra változik. 
  

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el, 
és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2011. december 23. 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző  

A testületi döntésről az érintetteket értesítettük, a MÁK Békés Megyei Igazgatósága részére 
megküldtük. 
 

 
H A T Á R O Z A T  
305/2011. (XII.15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Takarékpénztár 
Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatósága 2012. évi számlavezetésre tett ajánlatát 
változtatás nélkül elfogadja. 
 
Megbízza  a polgármestert a bankszámla szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A 2012 évre vonatkozó bankszámlaszerződést az Országos Takarékpénztár Dél-alföldi Régió 
Békéscsabai Igazgatóságával aláírtuk 

 
 
H A T Á R O Z A T  
306/2011. (XII.15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Füzesgyarmat Önkormányzat 
tulajdonában lévő, Füzesgyarmat, Kossuth u. 88. sz. alatt található Kastélypark fürdő 
telephelyén 30kW villamos teljesítményű, kapcsolt energiatermelő (CHP) berendezés és 
kísérőgáz leválasztó rendszer telepítését és üzemeltetését határozza el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy kösse meg Riáma-First Kft.-vel  (Székhelye: 6630 
Mindszent Klapka György u 11., képviseli Elekes Mária ügyvezető) az együttműködési 
megállapodást.  
 
Határidő: megállapodás megkötésre 2012. január 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

Riáma-First Kft.-vel  a kapcsolt energiatermelő (CHP) berendezés és kísérőgáz leválasztó 
rendszer telepítésére és üzemeltetésére megkötöttük az együttműködési megállapodást. 

 
H A T Á R O Z A T  
308/2011. (XII.15.)Kt.hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. számú fogorvosi körzet 
részére fogászati kezelőegység beszerzését határozza el. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a körzetben dolgozó dr.Kozma Daniella 
fogszakorvossal egyeztetve, maximum 2 millió forint értékben, gondoskodjon a 
kezelőegység beszerzéséről. 
A beszerzésre a fedezetet a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A szakemberek véleményezését követően, megfelelő színvonalú fogászati kezelőegység 
beszerzése és üzembe helyezése megtörtént 
 

H A T Á R O Z A T  
309/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 

 
1./ Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-alföldi 

Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011 (12.07.) TGY. 
határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő 70 
%-át, 721.459,-Ft-ot, azaz Hétszázhuszonegyezer-négyszázötvenkilenc Ft-ot az 
OTP: 11733003-15774239 sz. bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a 
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. 

2./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti összeg 
átutalásáról és a határozat megküldéséről a Társulás részére. 

 
Határidő: határozat megküldésére 2012. január 4. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

Az átutalás megtörtént, és a testületi döntésről szó határozatot a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére megküldtük.. 
 

H A T Á R O Z A T  
311/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TÁMOP-
6.1.2 számú pályázatra. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy kössön a pályázat megírására szerződést olyan 
formában, hogy csak a nyertes pályázat esetén illeti meg a pályázatírót sikerdíj, 
1.350.000,-Ft + ÁFA értékben, melyet a pályázatba be kell építeni.  
 
Amennyiben a fenti feltételekkel nem tud szerződést kötni, az ALL-INVESTOR  Kft-
vel kösse meg a pályázatírásra a szerződést, az előterjesztésben szereplő 900.000,-Ft + 
ÁFA díj figyelembevételével.  
 
Határidő: 2012. január 6. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A sikerdíj ügyében nem sikerült megállapodni. A pályázatírásra vonatkozó szerződés 
megkötése folyamatban van, a határozatban szereplő összeget a 2012. évi költségvetésbe 
beterveztük 

 
H A T Á R O Z A T  
313/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Thermal Hotel Gara Gyógy- 
és Welness Szálloda kérésére a jelenlegi díjszabást nem változtatja meg és 2012. január 
1-jétől 2012. december 31-ig továbbra is  80,-Ft + ÁFA vízátadási díjat állapít meg a 
Sárrét Gyöngye minősített gyógyvíz átadási díjára. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy értesítse a szálloda üzemeltetőjét a képviselő-testület 
döntéséről és a megállapodást kösse meg.  
 
Határidő: 2012. december 31. 

         Felelős: Bere Károly polgármester 
A testületi döntésről a szálloda üzemeltetőjét a határozat megküldésével értesítettük. 
 

H A T Á R O Z A T  
310/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Ösvény Esélynövelő Alapítvány (5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 2/A.) az önkormányzat 
tulajdonát képező Füzesgyarmat, Klapka utca 33. sz. alatti – az alapítvány által bérelt – 
ingatlan felújítására a DAOP-4.1.3/A-11 számú „A szociális alapszolgáltatásokhoz és 
gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások 
minőségének fejlesztése” című pályázatra, pályázatot nyújtson be. 
 
2. A pályázat elnyerése esetén a képviselő-testület hozzájárul a beruházás 
végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 
pályázó általi aktiválásához. 
 
3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a 
fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 
Határidő: határozat megküldésére 2012. január 6. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A testületi döntésről az alapítványt a határozat megküldésével értesítettük. 
  
H A T Á R O Z A T  
318/2011. (XII. 15.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Endre Füzesgyarmat, 
Csokonai u. 23. sz. alatti lakos mozi hasznosítására beadott ajánlatát elfogadta. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy kösse meg Nagy Endrével az ingatlan bérbeadására 
vonatkozó megállapodást, 5 évre. 
 
Az első év bérleti díját az ajánlatnak megfelelően 50.000,-Ft-ban határozza meg.  
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A nyertes pályázóval a bérbeadásra vonatkozó szerződést a határozat szerinti bérleti díjjal 
megkötöttük. Az ingatlan átadása megtörtént. 

 
H A T Á R  O Z A T  
4/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. 
évi költségvetésében a köztisztviselők cafetéria keretére bruttó 200.000,-Ft, míg a 
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közalkalmazottak részére bruttó 136.000,-Ft béren kívüli juttatás tervezhető 2012. 
január 1-től. 
 
Megbízza a polgármestert, és az intézményvezetőket, hogy a fentiek szerint járjon el a 
költségvetés tervezése során. 
 
Határidő: 2012. február 16. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A cafetéria keret összegét a határozatnak megfelelően terveztük meg a költségvetésekben.  

H A T Á R O Z A T  
7/2012. (I. 26.)Kt. sz. hat. 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 1-jei hatállyal a 
Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi Otthonos Óvoda, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosítja: 
 
Az alapító okirat 7. pontja kiegészül az Alapító szerve: Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szövegezéssel 
 
Az alapító okirat 11./ pontjából kikerül a „850001 Közoktatási és kapcsolódó 
tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szerveknél” szakfeladat 
szövegrész 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint az egységes szerkezetbe foglalást végezze el, 
és arról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: 2011. február 1 
Felelős: Botlik Tiborné jegyző  

A határozatot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok megküldtük az érintetteknek. 
Kincstári alapnyilvántartásba a módosítások bejegyzése folyamatban van. 

 
H A T Á R  O Z A T  
8/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, a Dél-
Alföldi Operatív Program (DAOP) keretén belül „Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírásra, „Füzesgyarmaton lévő Ady Endre;- 
Toldi;- Vörösmarty utcák fejlesztése” címen. 
 
A beruházás nettó pénzigénye:    98 837 795 Ft 
Az utak fejlesztésének 27%-os Áfa költsége:  26 662 205 Ft 
(Megjegyzés: a pályázat beadásához szükséges tervdokumentáció még a 25%-os áfát 
tartalmazza) 
Beruházás teljes pénzigénye (bruttó):   125 500 000 Ft 
Igényelt támogatás összege, 90%:   112 950 000 Ft 
Szükséges önerő, 10%:     12 550 000 Ft 
 
Az önkormányzat a szükséges önerőt a költségvetésében biztosítja. A pályázat elnyerése 
esetén a pályázati támogatás felhasználási szabályokat magára nézve elismeri és 
betartja. 
A pályázat beadási határideje: 2012. január 30. 
 
Felelős: Bere Károly polgármester 
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Határidő: értelem szerint 
A pályázatot határidőre benyújtottuk, a befogadó nyilatkozatot megkaptuk. Néhány adat 
pontosítása folyamatban van. 
 

H A T Á R  O Z A T  
9/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenes tulajdonba adásra 
nyújt be igényt a Magyar Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez a füzesgyarmati 
0152/10 hrsz-ú, 1 ha 3361 m2 területű és a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanra 
szociális célú tűzifa tárolása és elhelyezése céljára. 
 
A tulajdonjog rendezéséig az önkormányzat kéri a térítésmentes használatbavétel 
lehetőségét. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonjog rendezéséhez szükséges intézkedést tegye 
meg. 
Felelős: Bere Károly polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 

A határozatban foglalt igénybejelentést a Magyar Nemzeti Földalapkezelő szervezethez 
megküldtük. 

 
H A T Á R  O Z A T  
10/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a PIG-TRADE Kft. (Ebes, 
Rákóczi u. 47.) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
0594 hrsz-ú mezőgazdasági földút felújítására az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alaphoz (6.130.02.01. jogcímkód keretében)  

mezőgazdasági utak fejlesztéséhez támogatási kérelmet nyújtson be. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás megvalósításához szükséges MVH-s 
nyilatkozatot írja alá. 
 
Határidő: 2012. február  
Felelős: Bere Károly polgármester 

Az aláírt nyilatkozatot a PIG-TRADE Kft. képviselője átvette. 
 
H A T Á R O Z A T  
11/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett inkubátorház építés 
miatt a füzesgyarmati  külterület  0416/46,  0416/47, 0416/48 helyrajzi számú 
ingatlanokra vonatkozó és  Kunos Sándor Füzesgyarmat, József A. u. 13. sz. alatti 
lakossal kötött megállapodást határrendezésről, összevonásról és tulajdonközösség 
megszüntetéséről jóváhagyja.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat nevében írja alá és 
intézkedjen jogi képviselő útján az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről. 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A megállapodást aláírtuk, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre intézkedtünk, az 
inkubátorház építésére a pályázat benyújtásra került. 

 
H A T Á R  O Z A T  
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17/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi sportpálya 
üzemeltetését felajánlja a Füzesgyarmati Sportklub Egyesület részére. 
 
Az egyesület a sportpálya üzemeltetését az önkormányzat által évente biztosított 
támogatásból, illetve saját bevételeiből köteles megoldani.   
 
Megbízza a polgármestert, hogy tárgyaljon a sportkör vezetőségével az üzemeltetés 
átvételéről. 
 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A Füzesgyarmati Sportkör vezetését megkerestük a Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatban. 
A sportköri vezetés nem tudja vállalni az üzemeltetést, így annak költségei az önkormányzatot 
terhelik, melyet a 2012. évi költségvetésben megterveztünk. 

 
H A T Á R O Z A T  
21/2012. (I. 26.)Kt.hat.: 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hotel Gara 
üzemeltetésével kapcsolatban további tárgyalásokat folytat a következő feltételek 
teljesülése esetén: 

1. Készítsék el a Hotel Gara szabványossági felülvizsgálatait, szerezzék be és biztosítsák 
az új épületrészek használatbavételi engedélyét. 

2. A CIB BANK, mint tulajdonos biztosítsa a szálloda megfelelő felszereltségét, a 
berendezések cseréjét, beszerzését a rendeltetésszerű használathoz. 

3. Szerepeljen a bérleti szerződésben a 3 hónapos felmondási idő. 
4. A bérleti szerződés feltételeit mindkét fél részére megfelelő tartalommal kell 

kialakítani. 
5. Feleljen meg a Hotel Stars besorolás feltételeinek. 
 

Megbízza a polgármestert, hogy a fenti feltételekkel folytasson tárgyalásokat a szálloda 
tulajdonosával. 

 
Határidő: 2012. február 5. 
Felelős: Bere Károly polgármester 

A vagyonkezelővel a tárgyalást lefolytattuk, eredményéről a mai ülésen lesz tájékoztatva a 
Képviselő-testület 
 
 
Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a jelentést fogadja el. 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. február 9. 
 

 

Bere Károly Fehér László 
polgármester aljegyző  


