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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2019. október 24-én 16 óra 00 perc kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL 
 
Jelen vannak:  
Koncz Imre polgármester, 
Dr. Barta Krisztina képviselő, 
Báló Sándor Zsolt képviselő, 
Fehér László képviselő, 
Lánczi Csaba képviselő, 
Patai Tamás képviselő, 
Dr. Sánta Tibor képviselő, 
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 
Zs. Nagy Sándor képviselő 
 
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző, Dr. Oláh Ernő Helyi Választási Bizottság elnöke, Détárné Molnár Andrea 
Szeghalmi Járási Hivatal vezetője 
 
SZMSZ szerint állandó meghívott: 
Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője, Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Rácz-
Homoki Éva HJVKKI igazgató, Kovács Márton Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. 
ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője, Éri 
Lajos Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 
 
Napirendekhez meghívott: 
Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Tóth Eszter szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki 
csoportvezető, Pardi-Papp Ágnes jegyzői referens, Dr. Tóth Tünde, Kiss Jánosné, Németh-Csák 
Erika, Szabó Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
 
Koncz Imre polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket és a tévénézőket. A mai 
napon a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek 2019. évi 
választása eredményeként felálló Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
alakulóülésére kerül sor. Kéri, hogy együtt énekeljék el a Himnuszt. 
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HIMNUSZ 
 
Koncz Imre polgármester: Ismerteti az ülés menetét. Elsőként sor kerül a Helyi Választási Bizottság 
elnökének tájékoztatójára a választás eredményéről és a megbízólevelek átadására. Ezek után 
következik az Önkormányzati képviselők eskütétele, majd a polgármester eskütétele. Végül 
ismertetni fogja a polgármesteri programot, majd a Szózat és egy rövid szünet következik. A szünetet 
követően az alakuló ülés napirendjének elfogadása után kerül sor a napirendek megtárgyalására. 
Felkéri Dr. Oláh Ernőt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét. 
 
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
Előadó: Dr. Oláh Ernő, Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Dr. Oláh Ernő Helyi Választási Bizottság elnöke: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-
testület! Tisztelt Jelenlévő érdeklődők! Sok szeretettel köszönti a megválasztott polgármester urat és 
a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjait. A Helyi Választási Bizottság elnökeként rövid 
tájékoztatást nyújt a választások lebonyolításáról és eredményéről. A Köztársasági elnök 2019. 
október 13-ra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választását. Füzesgyarmat Városban a megadott határidőig négy polgármester-jelöltet és 28 egyéni 
listás jelöltet, azaz képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. A választás 
napján Városunkban 5 szavazókör működött. A választáson a részvétel Füzesgyarmat Városban, 
mind az országos átlaghoz képest, mind a település eddigi önkormányzati választásaihoz képest jónak 
mondható, 63,11 %-os volt, ami jelzi, hogy a választók viszonylag nagy számban mutattak 
érdeklődést a település jövőjének alakítása iránt. A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 50. törvény alapján a helyi önkormányzati képviselők 
választásán az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők 
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Településünkön a megszerezhető helyi 
önkormányzati képviselői egyéni listás mandátumok száma 8 fő volt. A Helyi Választási Bizottság 
már a választások éjszakáján összesítette a szavazóköri jegyzőkönyveket, és megállapította a 
választások eredményét. Füzesgyarmat településen az egyéni listán megválasztott helyi 
önkormányzati képviselők az alábbi személyek lettek: Várkonyiné Csáforda Éva 1516 szavazattal, 
Dr. Barta Krisztina 1428 szavazattal, Fehér László 1355 szavazattal, Dr. Sánta Tibor 1337 
szavazattal, Zs. Nagy Sándor 1131 szavazattal, Báló Sándor Zsolt 1073 szavazattal, Patai Tamás 1027 
szavazattal, Lánczi Csaba 966 szavazattal. A szavazóköri jegyzőkönyv alapján a polgármester 
választás eredménye a következőképpen alakult: Koncz Imre 1696 db érvényes szavazat, Bere Károly 
941 db érvényes szavazat, Suchné Szabó Edit 182 db érvényes szavazat, Kovácsné Czeglédi Mária 
Tünde 85 db érvényes szavazat. Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság határozatával 
megállapította, hogy Koncz Imre polgármester-jelölt, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, jelölő 
szervezet jelöltjeként szerezte a legtöbb érvényes szavazatot, így ő lett Füzesgyarmat Város 
Önkormányzatának megválasztott polgármestere. A Helyi Választási Bizottság megállapította 
továbbá, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választása 
Füzesgyarmat Városban törvényes rendben zajlott le. A választás eredménye ellen jogorvoslati 
kérelem nem érkezett be, így a választás eredménye jogerős. Polgármester Úrnak és a megválasztott 
képviselőknek szívből gratulál. 
 
Az önkormányzati képviselők eskütétele, a megbízólevelek átadása 
Előadó: Dr. Oláh Ernő, Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Dr. Oláh Ernő Helyi Választási Bizottság elnöke: Megkér mindenkit, hogy az eskütétel idejére álljon 
fel. Az eskü szövegét előre fogja olvasni. 
 
A képviselők leteszik az alábbi szövegű esküt: "Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 
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másokkal is megtartatom; Önkormányzati Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Füzesgyarmat 
Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 
nemzet javára gyakorlom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!" 
 
Dr. Oláh Ernő Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszöni szépen és kéri, hogy mindenki foglaljon 
helyet. Megállapítja, hogy valamennyi megválasztott képviselő letett az esküt. A képviselői 
esküokmányok aláírására kerül sor és átadja a megbízóleveleket a megválasztott képviselőknek: Dr. 
Barta Krisztina, Báló Sándor Zsolt, Fehér László, Lánczi Csaba, Patai Tamás, Dr. Sánta Tibor, 
Várkonyiné Csáforda Éva, Zs. Nagy Sándor. 
 
A Polgármester eskütétele, a megbízólevél átadása  
Előadó: Dr. Oláh Ernő, Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Dr. Oláh Ernő Helyi Választási Bizottság elnöke: Megkér mindenkit, hogy a polgármester 
eskütételének idejére álljon fel. Az eskü szövegét előre fogja olvasni. 
 
Koncz Imre polgármester leteszi az alábbi szövegű esküt: "Én, Koncz Imre becsületemre és 
lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Polgármesteri tisztségemből eredő 
feladataimat Füzesgyarmat Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!"  
 
Dr. Oláh Ernő Helyi Választási Bizottság elnöke: Köszöni szépen és kéri, hogy mindenki foglaljon 
helyet. Megállapítja, hogy a Polgármester letett a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
törvény szerinti esküt. A polgármesteri esküokmány aláírására kerül sor és átadja a megbízólevelet a 
megválasztott polgármesternek. 
 
A Polgármesteri program ismertetése  
Előadó: Koncz Imre, polgármester  
 
Koncz Imre polgármester: Tisztelt füzesgyarmatiak, tisztelt megjelentek! A 2019. évi önkormányzati 
választás eredményes volt Füzesgyarmaton. Rekord számú részvétel mellett a füzesgyarmati 
polgárok új Képviselő-testületet választottak. Köszönetet mond minden szavazónak, függetlenül 
attól, hogy kire adta a voksát, a rekord magas részvételi arányért. A programjukat több helyen is 
nyilvánossá tették, ezért csak a lényeges elemeket emeli ki. A program fő üzenete, hogy a tisztességes 
és az átlátható működést szeretnék megvalósítani, minden füzesgyarmati lakos érdekeit képviselve. 
Látszódnia kell a településen a jó gazda gondosságának. Az utak és járdák építése és fenntartása a fő 
céljuk. Ezen kívül kiemelt terület a strand és környéke. Jó gazdálkodással el kívánják érni, hogy a 
város saját sorsának intézését a saját kezébe tudja venni, pénzügyi tartalék felhalmozásával. Köszöni, 
hogy meghallgatták, kéri, hogy hallgassák meg együtt a Szózatot. 
 
SZÓZAT 
 
Koncz Imre polgármester szünetet rendel el. 
 
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mindenki jelen 
van. A kiküldött napirendi pontokhoz képest változás nem történt. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadja. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2019. (X. 24.) önkormányzati határozata 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. október 24-i ülésén az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 
 

1. Alpolgármester választása titkos szavazással 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 

2. A megválasztott alpolgármester eskütétele 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 

3. Bizottságok, bizottsági tagok megválasztása 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 

4. Külső bizottsági tagok eskütétele 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 

5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Dr. Blága János, jegyző 
 

6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 

7. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 

8. A Képviselői tiszteletdíjak és juttatások megállapítása 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 

9. Önkormányzati részvétellel működő társulásokba való képviselettel kapcsolatos döntés 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 

10. Tájékoztatások 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Koncz Imre polgármester 
 
Rátérnek a napirendek tárgyalására. 
 

Első napirend 
 

Alpolgármester választása titkos szavazással 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi törvény 
kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy azt követő ülésen megválasztja az 
alpolgármestert. Javasolja, hogy a mai ülésen kerüljön sor a megválasztásra. A képviselő-testület a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, illetve több alpolgármestert választhat. A 
képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg, akinek személyére 
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kizárólag a polgármester tehet javaslatot. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával kezdődnek. Az elmúlt évek gyakorlata szerint most is egy társadalmi megbízatású 
alpolgármestert javasol választani a képviselő-testület tagjai közül. Javasolja Dr. Barta Krisztina, 
képviselőt megválasztani az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy a törvény kimondja, hogy a képviselő-testület zárt ülést tarthat az érintett kérésére, ezért felkéri 
Dr. Barta Krisztina képviselőt, hogy nyilatkozzon, hogy az előbbiekre tekintettel, hogy hozzájárul-e 
a nyilvános tárgyaláshoz. 
 
Dr. Barta Krisztina képviselő: Nyilatkozik, hogy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul.  
 
Koncz Imre polgármester: A titkos szavazást lebonyolításához a képviselő-testület tagjaiból 
létrehozott 3 tagú ideiglenes szavazatszámláló bizottságot állítanak fel. Az alpolgármester 
választásához szükséges titkos szavazás lebonyolításához az ideiglenes szavazatszámláló bizottság 
elnökének javasolja Báló Sándor Zsolt képviselőt, tagjainak Fehér László és Zs. Nagy Sándor 
képviselőket. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az alpolgármester választás 
lebonyolításáért felelős ideiglenes bizottság javasolt elnökét és tagjait elfogadja, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül, a javaslat alapján elfogadja az alpolgármester választás 
lebonyolításáért felelős ideiglenes bizottság elnökét és tagjait. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2019 (X. 24.) határozat 

Alpolgármester választás lebonyolításáért felelős ideiglenes bizottság létrehozásáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester-választás titkos 
szavazásának lebonyolítására ideiglenes szavazatszámláló bizottságot hoz létre. 
 
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság   

Elnökének: Báló Sándor Zsolt 
Tagjainak: Fehér László és Zs. Nagy Sándor 

képviselőket választja meg. 
 

A Képviselő-testület felkéri az ideiglenes szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás 
lebonyolítására. 
 
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság megbízatása az alpolgármester megbízatásáig tart.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Báló Sándor Zsolt, az ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnöke 
 
Dr. Blága János jegyző: Átadja a szavazólapokat a bizottság elnökének. Elsőként a polgármester, 
majd a Képviselő-testület tagjai, utána a Szavazatszámláló Bizottság két tagja, majd legvégül a 
Bizottság elnöke adhatja le szavazatát. A jegyzőkönyvvezetőnél lesz a biankó jegyzőkönyv, mely 
segít az eredmény megállapításánál. 
 
Koncz Imre polgármester: Felkéri a létrejött bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
Az ideiglenes bizottság lebonyolítja a titkos szavazást. 
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Báló Sándor Zsolt ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnöke: A leadott szavazatok száma 9 db, 
érvényes szavazatok száma 9 db. A szavazás eredménye: 9 igen szavazattal Dr. Barta Krisztina került 
megválasztásra az alpolgármesteri címre. 
 
(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, a javaslat alapján Dr. Barta Krisztinát 
választotta meg alpolgármesternek. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2019 (X. 24.) határozat 

Alpolgármester megválasztásáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján – a titkos szavazás 
eredményeként, minősített többséggel – Füzesgyarmat Város Önkormányzat társadalmi megbízatású 
alpolgármesterévé Dr. Barta Krisztina, képviselőt választja meg. 

 
Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek és a megbízatása 
megszűnésével szűnnek meg, 

 
Határidő: 2019. október 24-től folyamatos 
Felelős: Koncz Imre, polgármester 
 

Második napirend 
 
A megválasztott alpolgármester eskütétele 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Felkéri Dr. Barta Krisztina alpolgármestert, hogy a Képviselő-testület előtt 
tegye le az esküt. Az eskü szövegét előre fogja olvasni. 
 
Dr. Barta Krisztina alpolgármester leteszi az alábbi szövegű esküt: "Én, Dr. Barta Krisztina 
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű 
leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; Alpolgármesteri tisztségemből eredő 
feladataimat Füzesgyarmat Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
(Az eskütevő meggyőződése szerint)  
Isten engem úgy segéljen!"  
 
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy Dr. Barta Krisztina letette a jogszabályban 
meghatározott esküt, részére átadja az ezt tanúsító esküokmányt.  
 

Harmadik napirend 
 
Bizottságok, bizottsági tagok megválasztása 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Az Önkormányzati törvény alapján a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok 
feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. A Képviselő-testület az alakuló vagy az azt 
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követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően 
létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. Javasolja, hogy 
a mai napon válasszák meg a bizottságokat. 
 
A jelenleg hatályos SZMSZ szerint Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
három bizottsága működik, ezek a Gazdálkodási és Ellenőrzési -, a Településfejlesztési, 
Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Szociális és Humánügyek Bizottsága. Javasolja, 
hogy a képviselő-testület hagyja változatlanul a korábbi bizottsági struktúrát, és ismét ezt a három 
bizottságot hozza létre. A Bizottságok hatáskörének felülvizsgálata tekintetében elmondja, hogy 
abban jelen alakuló ülés időpontjában egy változtatást kíván javasolni, mégpedig azt, hogy a 
közbeszerzések lebonyolítása és az azokkal kapcsolatos döntéshozatal kerüljön át a 
Településfejlesztési Bizottságtól a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság hatáskörébe. 
 
A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön 
létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt 
számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet 
a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag 
is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein 
megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. 
 
A fentiek alapján a Bizottságok tagjaira az alábbiak szerint javaslatot tesz: 
A Gazdálkodási és Ellenőrzés Bizottság elnökévé Fehér László képviselőt, tagjaivá: Zs. Nagy Sándor 
képviselőt és Németh-Csák Erika külső bizottsági tagot javasolja. A Településfejlesztési és 
Turisztikai Bizottság elnökévé Báló Sándor Zsolt képviselőt, tagjaivá Patai Tamás képviselőt és 
Szabó Zoltán külső bizottsági tagot javasolja. A Szociális és Humánügyek Bizottság elnökévé Dr. 
Sánta Tibor képviselőt, tagjaivá Várkonyiné Csáforda Éva képviselőt, Lánczi Csaba képviselőt, Kiss 
Jánosné külső bizottsági tagot és Dr. Tóth Tünde külső bizottsági tagot javasolja. 
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a bizottságok és bizottsági tagokkal a javaslat 
szerint egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül, a javaslat alapján megválasztja a bizottságokat és bizottsági tagokat. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2019 (X. 24.) határozat 

Bizottsági tagok megválasztásról 
 

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) és (2) bekezdése alapján létrehozza a Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási és Ellenőrzés Bizottságát és annak 

- elnökévé: Fehér László képviselőt, 
- Tagjaivá: Zs. Nagy Sándor képviselőt, 

          Németh-Csák Erika nem képviselő, külső bizottsági tagot 
választja meg. 

 
2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) és (2) bekezdése alapján létrehozza a Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságát és annak 

- elnökévé: Báló Sándor Zsolt, képviselőt, 
- Tagjaivá: Patai Tamás, képviselőt, 

                                  Szabó Zoltán, nem képviselő, külső bizottsági tagot 
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választja meg. 

 
3. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) és (2) bekezdése alapján létrehozza a Füzesgyarmat 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Humánügyek Bizottságát és annak 

- elnökévé: Dr. Sánta Tibor képviselőt, 
- Tagjaivá: Várkonyiné Csáforda Éva képviselőt, 

Lánczi Csaba képviselőt, 
Kiss Jánosné nem képviselő, külső bizottsági tagot, 
Dr. Tóth Tünde nem képviselő, külső bizottsági tagot 

választja meg. 
 
4. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a 
továbbiakban a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság helyett a Gazdálkodási 
és Ellenőrzési Bizottság részére ruházza át.  
 
Határidő: 2019. október 24-től a képviselő-testület megbízatásának időtartamáig 
Felelős: Koncz Imre, polgármester  
 

Negyedik napirend 
 
Külső bizottsági tagok eskütétele 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Megkéri a külső bizottsági tagokat az eskütételre. Az eskü szövegét előre 
fogja olvasni. 
 
A megválasztott külső bizottsági tagok leteszik az alábbi szövegű esküt: „Én, (eskütevő neve) 
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű 
leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi tisztségemből eredő 
feladataimat Füzesgyarmat Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

 
Koncz Imre polgármester: Köszöni szépen és kéri, hogy mindenki foglaljon helyet. Megállapítja, 
hogy valamennyi bizottsági tag letette a jogszabályban meghatározott esküt. A bizottsági 
esküokmányok aláírására kerül sor. 
 

Ötödik napirend 
 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Dr. Blága János, jegyző 
 
Dr. Blága János jegyző: A polgármester illetményét az önkormányzati törvény határozza meg, mely 
nem enged mérlegelést a Képviselő-testületnek. Az önkormányzati törvény 71. §-a kimondja, hogy a 
főállású polgármester illetménye az 5001 és 10000 fő közötti településeken az államtitkárnak a 
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének 60 %-a, számszerűen bruttó 598.302 forint, költségtérítése 
pedig az illetménye 15 %-a, számszerűen  89.745 forint havonta. Megkéri alpolgármester asszonyt, 
hogy az elhangzottakat tegye fel szavazásra. 
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Dr. Barta Krisztina alpolgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a polgármester 
illetményének és költségtérítésének megállapításával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül egyetért a polgármester illetményének és költségtérítésének 
deklarálásával. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2019 (X. 24.) határozat 

Polgármester illetményének megállapításáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés e.) pontja alapján megállapítja, hogy Koncz 
Imre főállású polgármester havi illetménye 2019. október 14-től a polgármesteri tisztsége 
fennállásáig havonta bruttó 598.302 forint, költségtérítése havonta 89.745 forint. 

 
Határidő: 2019. október 14-től folyamatosan 
Felelős: Dr. Blága János jegyző  
 

Hatodik napirend 
 
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Az önkormányzati törvény 71. §-a alapján a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíja az 5001 és 10000 fő közötti településeken a főállású polgármester 
illetményének 50 %-a, azaz Füzesgyarmat tekintetében 299.151 forint. A képviselő-testület ezen 
összeg 70-90 %-ának megfelelő összegben állapíthatja meg a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját, valamint havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű 
költségtérítésre jogosult. Az előző alpolgármesteri tiszteletdíj mértékén nem szeretne változtatni. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület Dr. Barta Krisztina, társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját, az önkormányzat teljesítőképességéhez mérten, a törvény által meghatározott 
minimumértéken, azaz a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70 %-ában, azaz 209.406 
forintban, és ennek megfelelően költségtérítését 31.411 forintban állapítsa meg. 
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az alpolgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapításával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül egyetért az alpolgármester illetményének és költségtérítésének 
megállapításával. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2019 (X. 24.) határozat 

Alpolgármester illetményének megállapításáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján Dr. Barta 
Krisztina, társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 25-től az 
alpolgármesteri tisztsége fennállásáig havi bruttó 209.406 forintban, költségtérítését havi 31.411 
forintban állapítja meg.  
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Határidő: 2019. október 25-től az alpolgármesteri tisztség fennállásáig folyamatosan 
Felelős: Koncz Imre, polgármester  
 

Hetedik napirend 
 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Az önkormányzati törvény kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló 
vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendeletét. Jelen alakuló ülésen eldöntött kérdésekre, valamint a 
feladatellátás átgondolásának szükségességére tekintettel szükséges a hatályban lévő SzMSz 
felülvizsgálata. Javaslom, hogy az új SZMSZ a következő ülésen kerüljön elfogadásra. 
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatával a soron következő ülés alkalmával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetért a Szervezeti és Működési Szabályzat soron következő ülés 
alkalmával történő felülvizsgálatával. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2019 (X. 24.) határozata 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálatáról 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése alapján az alakuló ülésén elrendeli az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának felülvizsgálatát. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az új Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét 
a Képviselő-testület valamennyi Bizottságának véleményével együtt elfogadásra terjessze a 
képviselő-testület soron következő ülése elé. 

 
Határidő: a képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Koncz Imre, polgármester  
 

Nyolcadik napirend 
 
A Képviselői tiszteletdíjak és juttatások megállapítása 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját jelenleg a többször módosított 
24/2011 (X.13.) önkormányzati rendelet tartalmazza. Az önkormányzati törvény alapján a képviselő-
testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának rendeletében 
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati képviselő 
önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható.  
 
A jelenleg hatályos rendelet által meghatározott összegek nagyságrendjén nem javasol érdemileg 
változtatást. Kéri, hogy az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület: A képviselő tiszteletdíja – 
a polgármester és az alpolgármester kivételével – havonta bruttó 47.000,- Ft, Bizottsági tag 
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tiszteletdíja, a képviselői alapdíjon felül, bizottsági tagságonként havonta bruttó 21.000,-Ft, 
Bizottsági elnök tiszteletdíja a képviselői alapdíjon felül havonta bruttó 37.000,-Ft.  
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a képviselői tiszteletdíjakkal és juttatásokkal az 
elhangzottak szerint egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetért a Képviselői tiszteletdíjakkal és juttatásokkal. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete 

a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés 
d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ban valamint 143. § (4) bekezdés f.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,  Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjainak 
valamint a Képviselő-testület bizottságai tagjainak díjazásáról az alábbiakat rendeli el.   
 

1. § 
 

(1) A képviselő tiszteletdíja – a polgármester és az alpolgármester kivételével – havonta bruttó 
47.000,- Ft (továbbiakban: képviselői alapdíj). 

(2) A képviselő köteles részt venni a Képviselő-testület rendes és rendkívüli, valamint ünnepi ülésein 
(a továbbiakban: testületi ülés). A képviselő a távolmaradását előzetesen, szóban vagy írásban 
köteles bejelenteni a polgármesternek. 

 
2. § 

 
(1)  Bizottsági tag tiszteletdíja, a képviselői alapdíjon felül, bizottsági tagságonként havonta bruttó 

21.000,-Ft. 
(2)   Bizottsági elnök tiszteletdíja a képviselői alapdíjon felül havonta bruttó 37.000,-Ft 
(3)  A bizottsági tag köteles részt venni a bizottság rendes és rendkívüli ülésein. A bizottsági tag az 

ülésről való távolmaradását előzetesen, szóban vagy írásban köteles bejelenteni a bizottság 
elnökének. 

3. § 

 
(1) A képviselők és a bizottsági tagok térítésmentesen vehetik igénybe a Füzesgyarmati Kastélypark 

Fürdő szolgáltatásait.  
(2) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, 

továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével, valamint a képviselő-testületben 
végzett munkájának előkészítésével, elvégzésével összefüggésben keletkezett, általa előlegezett, 
számlával igazolt, szükséges költsége legfeljebb havonta 5.000 forintos összeghatárig 
megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi, legfeljebb a 
felmerült költség tekintetében kiállított számla teljesítési időpontját követő 12 hónapon belül. 

 
4. § 

 
Ez a rendelet 2019. október 25. napján lép hatályba, és hatályba lépésével hatályát veszti 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló 24/2011. (X. 13.) önkormányzati rendelete.  
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Füzesgyarmat, 2019. október 24. 
 

Dr. Blága János Koncz Imre 
jegyző polgármester 

 
Kilencedik napirend 

 
Önkormányzati részvétellel működő társulásokba való képviselettel kapcsolatos döntés 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
Koncz Imre polgármester: Az Önkormányzat jelenleg a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, a Szeghalom Kistérség 
Többcélú Társulás és a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban vesz 
részt. A Társulásokban való feladatellátás céljából minden Önkormányzatnak meg kell határoznia azt 
a személyt, aki a feladatellátásban az Önkormányzat képviseletére jogosult, a társulás tanácsban 
döntéshozóként részt vehet. Úgy gondolja, hogy ezeket a feladatokat önállóan el tudja látni, azonban 
kéri a Képviselő-testületet, hogy felhatalmazni szíveskedjen - a társulási feladatellátás 
folyamatosságának biztosítására – helyettes eseti kijelölésére. 
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az Önkormányzati részvétellel működő 
társulásokba való képviselettel kapcsolatban egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
és ellenszavazat nélkül egyetért az Önkormányzati részvétellel működő társulásokba való 
képviselettel kapcsolatban. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2019 (X. 24.) határozata 

Társulási Tanácsokba való delegálás 
 

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat részvételével működő 
társulásokba, így a  

- Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába,  
- a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába, valamint  
- a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

Koncz Imre, polgármestert delegálja.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy akadályoztatása esetén meghatalmazás 
útján önállóan delegálja helyettesét az 1. pontban meghatározott társulási tanácsokba.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Koncz Imre, polgármester  
 

Tizedik napirend 
 
Tájékoztatások 
Előadó: Koncz Imre, polgármester 
 
10.1  A leköszönő polgármester végkielégítésével kapcsolatban 
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Koncz Imre polgármester: A közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény szabályozza, hogy ha a 
polgármester tisztségét legalább két évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya új polgármester 
választásával szűnt meg, végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti 
meg, amelyet a képviselő-testület további, legfeljebb háromhavi illetménynek megfelelő összeggel 
kiegészíthet. Megköszöni Bere Károly, leköszönő polgármesternek a munkáját, de a törvényben 
meghatározott 3 havi végkielégítésen túl nem javasol további kiegészítést adni ehhez kapcsolódóan. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a leköszönő polgármester háromhavi 
illetményének végkielégítésével egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 9 tagjából 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetért a leköszönő polgármester háromhavi illetményének 
végkielégítésével. 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2019 (X. 24.) határozata 

Bere Károly, volt polgármester végkielégítéséről 
 

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bere Károly, 
polgármester a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/D. §  (1) 
bekezdése alapján 3 havi illetményének megfelelő összegű, azaz bruttó 1.794.906 forint 
végkielégítésre jogosult.  
 
2. A Képviselő-testület nem állapít meg az 1. pontban meghatározottakon túl további végkielégítést 
Bere Károly, volt polgármester részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Koncz Imre, polgármester  
 
10.2  A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban 
 
Koncz Imre polgármester: Mindenkinek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van a 
megválasztásától számított 30 napon belül, valamint ezen túl minden év január 1-ét követő szintén 
30 napon belül. Az ehhez szükséges nyomtatványt mindenki meg fogja kapni az önkormányzattól és 
ide is kell visszahozni. A nyilatkozatokat a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság kezeli. 
 
10.3  Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban 
 
Koncz Imre polgármester: Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban szintén mindenkinek szükséges 
nyilatkoznia. Az önkormányzat munkatársai tudnak ezzel kapcsolatban felvilágosítást nyújtani. Az 
ehhez szükséges nyomtatványt mindenki meg fogja kapni az önkormányzattól. 
 
10.4  Köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatban 
 
Koncz Imre polgármester: Mindenkinek a köztartozásmentes adózói adatbázisba is be kell kerülnie. 
Ez a kötelezettség a Bizottságok nem képviselő, külső bizottsági tagjaira is vonatkozik. Ebben szintén 
segítséget tudnak nyújtani az önkormányzat munkatársai. 
 
A napirendek tárgyalásának végére értek. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérése, kérdése. 
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Zs. Nagy Sándor képviselő: Amióta bizottsági tag, valamint képviselő, a bruttó illetményéről 
lemondott, amit támogatásként került átutalásra a Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány javára. 
Tájékoztatja a Képviselőé-testületet, hogy a továbbiakban is így kíván eljárni tiszteletdíjával 
kapcsolatban.  
 
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. A következő 
Képviselő-testületi ülésre november utolsó csütörtökén kerül sor. Az ülést 16 óra 55 perckor bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Koncz Imre                Dr. Blága János 
  polgármester                                  jegyző 
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