Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
 (66) 491-058, Fax: 491-361
E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
------------------------------------------------------------------------------------------------615-9/2016. ikt.sz.

10/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Hotel Gara Vadász termében, 2016. június 24- én 15 óra 40 perc kezdettel, a
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÜNNEPI Ü L É S É R Ő L
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Éva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Suchné Szabó Edit képviselő,
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,
Vida Imre képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő.
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző
Napirendekhez meghívottak:
Báthori Géza Bors Község Polgármestere, Jan Smarduch Gmina Nowy Targ járási elnöke,
Roman Kowalski Lengyelországi magyar nagykövet, Mile Lajos Kolozsvári főkonzul, Vízer
Istvánné szociális csoportvezető
Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Bere Károly polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 8 képviselővel határozatképes. Koncz Imre képviselő jelezte, hogy nem tud
részt venni az ülésen. Kéri, hogy vegyék fel napirendre a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésére vonatkozó feltételes nyilatkozat kiadásáról szóló döntést. Kéri,
hogy aki a meghívó szerinti napirendi pontokat az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirend megtárgyalásra elfogadta.
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 24-i ülésén az
alábbi napirendet tárgyalja meg:
1. Testvérvárosi megállapodások kötésével kapcsolatos döntés
Előadó: Bere Károly polgármester
2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére vonatkozó feltételes nyilatkozat
kiadásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester
Első napirend
Testvérvárosi megállapodások kötésével kapcsolatos döntés
Előadó: Bere Károly polgármester
Bere Károly polgármester: Köszönti a leendő testvérvárosok polgármestereit. Az első
határozati javaslat a Lengyelországi Nowy Targ-gal való együttműködésről szól. Az
együttműködés körülbelül 1,5 éve zajlik. Volt már Füzesgyarmaton a lengyel delegáció és a
füzesgyarmatiak is voltak a tavalyi évben Lengyelországban. Ezzel az együttműködéssel
szeretné, ha minél több lengyel turistát tudna fogadni a település. Megállapítja, hogy nincs
hozzászólás. Aki elfogadja az 1. sz. határozati javaslatot, a testvértelepülési megállapodás
megkötéséről Gmina Nowy Targ várossal, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2016. (VI. 24.) határozata
Testvértelepülési megállapodás kötése Gmina Nowy Targ várossal
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján,
együttműködési (testvértelepülési) megállapodást köt a lengyelországi Gmina Nowy Targ
településsel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a
testvértelepülés képviselőivel írja alá.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan
Bere Károly, polgármester

Bere Károly polgármester: A 2. határozati javaslat Bors településsel való testvérvárosi
megállapodás megkötéséről szól. Bors községgel 4 éve működik együtt a településünk.
Báthori Géza Bors Község polgármestere: Köszönti a megjelenteket. A településről elmondja,
hogy egy 4200 fős település. 4 településből áll, Kisszántó, Nagyszántó, Biharszentjános, és a
központja Bors. HURO pályázat kapcsán már volt egy jól működő együttműködése a két
településnek. Bízik a testvérvárosi megállapodás sikerében.
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Várkonyiné Csáforda Éva képviselő. Évfolyam kiránduláson voltak Kolozsváron és
Bánffyhunyadon. Nagyon sokat fejlődött a környék. Gratulál az elért fejlesztésekhez.
Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a 2. sz.
határozati javaslatot a testvértelepülési megállapodás megkötéséről Bors településsel, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2016. (VI. 24.) határozata
Testvértelepülési megállapodás kötése Bors településsel
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja alapján,
együttműködési (testvértelepülési) megállapodást köt a romániai Bors településsel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást a
testvértelepülés képviselőivel írja alá.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan
Bere Károly, polgármester

Báthori Géza Bors Község polgármestere és Bere Károly Füzesgyarmat Város polgármestere
áláírják az együttműködési (testvértelepülési) megállapodást.
Jan Smarduch Gmina Nowy Targ járási elnöke és Bere Károly Füzesgyarmat Város
polgármestere áláírják az együttműködési (testvértelepülési) megállapodást.
Jan Smarduch Gmina Nowy Targ járási elnöke: Nagyon örül, hogy részt tud venni ezen az
eseményen, és Füzesgyarmat hozzájárult ennek az együttműködésnek a megkötéséhez.
Reméli, hogy az együttműködés folyamatosan fejlődni fog és jó irányba fogja vinni a
településeket. Sok sikert kíván a további munkájukhoz.
Roman Kowalski Lengyelországi magyar nagykövet: Sikeres együttműködést és jó munkát
kíván a települések vezetőinek.
Kocsis József Zimándújfalu Községi Tanács polgármestere: Reméli, hogy ez a két
testvértelepülési együttműködés is olyan sikeres lesz, mint ami Füzesgyarmat és Zimándújfalu
között kialakult.
Második napirend
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére vonatkozó feltételes nyilatkozat
kiadásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester
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Bere Károly polgármester: Ez év októberétől kizárólag olyan közszolgáltató láthat el
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, aki rendelkezik a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal. Önkormányzatunk két
közszolgáltatóval
folytatott
tárgyalásokat,
a
Délkelet-Alföldi
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által alapított
gazdasági társasággal, valamint a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-vel. A határozati javaslat szerint a jelenleg hulladékgazdálkodási feladatokat
ellátó Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kerülne
megkötésre a közszolgáltatási szerződés, azonban, önmagunk bebiztosítására, amennyiben a
szerződés a megfelelőségi tanúsítvány hiánya miatt a jogszabály alapján megszüntetésre
kerül, úgy a DAREH által fenntartott gazdálkodó szervezet látná el a közszolgáltatást
településünkön.
Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja a feltételes feladat-ellátási szerződés
megkötéséről szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2016. (VI. 24.) határozata
Feltételes feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyában feladatellátási szerződést
kíván kötni a Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulással, amennyiben az Önkormányzat jelenlegi közszolgáltatója, a
Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. a jogszabályban előírt
határidőn belül nem szerzi meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz szükséges
megfelelőségi véleményt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltétel teljesülése esetén a
feladatellátási szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
Bere Károly, polgármester

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Mindenkit szeretettel
várnak az ünnepi díszvacsorára a Hotel Gara éttermében. Ezzel az ülést 15 óra 56 perckor
bezárja.
K. m. f.

Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

