Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
 (66) 491-058, Fax: 491-361
E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
------------------------------------------------------------------------------------------------1963-1/2020. ikt.sz.

1/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2020. január 30-án 16 óra 00 perc kezdettel,
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Koncz Imre polgármester,
Dr. Barta Krisztina 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
SZMSZ szerint állandó meghívott:
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető
Napirendekhez meghívott:
Tóth Eszter szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Pardi-Papp Ágnes jegyzői
referens
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Koncz Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a helyben megjelent érdeklődőket, az ülést a
későbbiekben felvételről megtekintőket, a Képviselő-testület tagjait és az Önkormányzat
alkalmazottjait. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Báló Sándor Zsolt képviselő
jelezte távollétét. A kiküldött napirendi pontokhoz képest változás, hogy az 1. és 2. napirendet nem
javasolja tárgyalni a Képviselő-testületnek további bizottsági egyeztetés lebonyolítása céljából. A
napirendek opcionálisan kerültek feltüntetésre a bizottsági ülések tárgyalásaitól függően, azonban sok
módosító javaslat fogalmazódott meg, ezért a február 13-i ülésre kerül a Képviselő-testület elé. Kéri,
hogy aki a napirendi pontokat a módosítással együtt megtárgyalásra elfogadja, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra az alábbiak szerint elfogadja.
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1. Előterjesztés az Alföldvíz Zrt. alaptőke emeléssel kapcsolatos megkeresésről
Előadó: Koncz Imre, polgármester
2. Előterjesztés a 2020. évi igazgatási szünetről
Előadó: Koncz Imre, polgármester
3. A Polgármester 2019. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és a 2020. évi szabadságolási
tervének elfogadása
Előadó: Dr. Blága János, jegyző
4. Előterjesztés a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Koncz Imre, polgármester
Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Előterjesztés az Alföldvíz Zrt. alaptőke emeléssel kapcsolatos megkeresésről
Előadó: Koncz Imre, polgármester
Koncz Imre polgármester: Az Alföldvíz Zrt. a múlt év végére 1,7 milliárd Ft veszteséget halmozott
fel, amely tisztán működési veszteség. A menedzsment az alaptőke emeléssel kívánja a veszteséget
finanszírozni, így felajánlják a tulajdonosoknak a többletbefizetés lehetőségét, amiért plusz
részvényeket jegyezhetnének. A napirendet a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, átadja
a szót Fehér Lászlónak.
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadta a
határozati javaslatot, mely alapján nem kívánnak élni a többletbefizetés lehetőségével.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az Alföldvíz Zrt.
alaptőke emeléssel kapcsolatos megkeresésével az előterjesztés szerinti tartalommal egyetért, mely
szerint az Önkormányzat nem kíván a többletbefizetés lehetőségével élni, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
és ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal az Alföldvíz Zrt. alaptőke
emeléssel kapcsolatos megkeresésével nem kíván élni.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (I. 30.) határozata
Az Alföldvíz Zrt. tőkeemeléséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. megkeresésére
tekintettel nyilatkozik, hogy a Társaság 2020. évi veszteségeinek fedezésére szolgáló alaptőke
emeléshez nem kíván új részvények jegyzésével hozzájárulni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozatról tájékoztassa az Alföldvíz
Zrt. Igazgatóságát.
Felelős: Koncz Imre, polgármester
Határidő: azonnal
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Második napirend
Előterjesztés a 2020. évi igazgatási szünetről
Előadó: Koncz Imre, polgármester
Koncz Imre polgármester: A köztisztviselőkről szóló törvény alapján a Képviselő-testületnek a
rendes szabadságok kiadására igazgatási szünetet lehet biztosítani nyári, illetve téli időszak folyamán.
A jelenlegi javaslat alapján 2020. július 20. és augusztus 23., valamint 2020. december 21. és 2021.
január 3. között biztosítanának igazgatási szünetet. Az Önkormányzatnak természetesen ez idő alatt
is biztosítania kell minden szolgáltatását, csak csökkentett létszámmal üzemel. Ekkor lehetőség van,
hogy mindenki megkapja a neki járó szabadságot. A napirendet a Gazdálkodási és Ellenőrzési
Bizottság tárgyalta, átadja a szót Fehér Lászlónak.
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az előterjesztés egyhangúlag elfogadásra
került.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a 2020. évi igazgatási
szünetről szóló rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal a 2020. évi igazgatási szünetről szóló
rendeletet elfogadja.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (I. 31.) rendelete
a 2020. évi igazgatási szünetről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2)
bekezdésében meghatározott származékos jogalkotási feladatkörében eljárva, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottságának
véleménye kikérésével a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal) és az ott foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.
2. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. július 20. – 2020. augusztus 23. (nyári igazgatási szünet)
és 2020. december 21. – 2021. január 3. (téli igazgatási szünet) közötti időszakokban igazgatási
szünetet tart.
(2) Az igazgatási szünet idejére a köztisztviselők részére rendes szabadságot kell kiadni oly
módon, hogy halaszthatatlan ügyekben biztosított legyen a feladatellátás.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak betartásáról, valamint a lakosság és az érintett társszervek
tájékoztatásáról a jegyző gondoskodik.
3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 2021. január 4-én hatályát veszti.
Füzesgyarmat, 2020. január 30.
Koncz Imre
polgármester

Dr. Blága János
jegyző
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Harmadik napirend
A Polgármester 2019. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és a 2020. évi szabadságolási
tervének elfogadása
Előadó: Dr. Blága János, jegyző
Koncz Imre polgármester: A napirendet a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta, átadja a
szót Fehér Lászlónak.
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Az előterjesztés egyhangúlag elfogadásra
került.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a
Polgármester 2019. évi ki nem vett szabadságának megállapítását és a 2020. évi szabadságolási tervét
az előterjesztés szerinti tartalommal, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadja a Polgármester 2019. évi ki nem vett szabadságának
megállapítását és a 2020. évi szabadságolási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (I. 30.) határozata
A 2019. évi ki nem vett polgármesteri szabadság megállapításáról, valamint a 2020. évi
polgármesteri szabadság ütemezéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző által vezetett nyilvántartás
alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény (Kttv.) 225/C. § (4) bekezdése
alapján megállapítja, hogy Koncz Imre polgármester 2019. évi ki nem vett szabadsága 3 nap, amelyet
hozzászámolva a 2020. évben igénybe vehető szabadságához összesen 42 nap szabadság áll
rendelkezésére.
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a 2019. évben ki nem vett 3 nap szabadságát
2020. március 31-ig vegye ki.
A Képviselő-testület a Polgármester szabadságának ütemezését a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése
alapján az alábbiakban állapítja meg:

Hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Összesen

2
2
2

Időszakra ütemezett szabadság mértéke (nap)

5
4
14
4
2
7
42 nap (áthozat: 3 nap + rendes: 39 nap)
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A Képviselő-testület megkéri a polgármestert, hogy szabadságát a fenti ütemezésnek megfelelően
tárgyév során vegye ki.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a polgármester szabadságának nyilvántartásáról a
jogszabályban meghatározottaknak megfelelően gondoskodjon.
Határidő: 2020. év során folyamatosan
Felelős: Koncz Imre, polgármester
Dr. Blága János, jegyző
Negyedik napirend
Előterjesztés a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Koncz Imre, polgármester
Koncz Imre polgármester: Az együttműködést minden évben szükséges felülvizsgálni. Az
előterjesztés szerint az Önkormányzat az eddigi együttműködésen nem kíván módosítani. A
napirendet a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Fehér Lászlónak.
Fehér László Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen egyhangúlag
elfogadásra került.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Füzesgyarmati Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatával az
előterjesztés szerinti tartalommal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyetért a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatával.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testület
3/2020. (I. 30.) határozata
A Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Füzesgyarmati Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal, 2014. november 27-én kötött együttműködési megállapodást és azt
változatlan tartalommal hatályában fenntartja.
Felelős: Koncz Imre polgármester
Határidő: azonnal
Koncz Imre polgármester: A napirendek tárgyalásának végére értek. Megkérdezi, hogy további
kérdés, bejelentés van-e?
Lánczi Csaba képviselő: A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.
költségvetését a bizottsági ülésen tárgyalták, melyhez kapcsolódóan lenne egy javaslata. Az állati
tetem elszállítására a Kft. 3.000.000 Ft körüli kiadást tervezett, a befolyt összeg pedig 200.000 Ft.
Javasolja, hogy legyen ingyenes az állati tetem elhelyezése a dögkútnál, ezzel is megakadályozva,
hogy a településen esetlegesen kidobálják a település határában a tetemeket.
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Koncz Imre polgármester: Az ügy már többször előkerült, megfontolják. Eddig mindig elutasításra
került a Képviselő-testület által, hiszen ennek egyéb vonzatai is vannak. Amennyiben teljesen
ingyenes lesz, nehéz lenne biztosítani, hogy csak a település lakói hordják ide a tetemeket. Február
13-án, a költségvetés tárgyalásakor előkerül majd a javaslat.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Várható-e változás a szelektív hulladékgyűjtők elszállításának
rendszerességében? Nagyon sok kérés érkezett, hogy a havi egyszeri elszállítás kevés.
Koncz Imre polgármester: A szelektív hulladékelszállítás szerződés szerint történik.
Dr. Blága János jegyző: A szelektív hulladékelszállítás számát helyi rendelet szabályozza. A rendelet
várhatóan a márciusi Képviselő-testületi ülésen felülvizsgálásra kerül. A törvény lehetőséget ad arra,
hogy esetleg több szállítási időpontot határozzanak meg, akkor beépítésre kerülhet a rendeletbe a
szolgáltatóval egyeztetve. Visszás a helyzet, hiszen aki gyűjti a szelektív hulladékot, annak nem elég
a havi egy szállítás, viszont aki nem gyűjti, sajnos többségében vannak a településen, nekik sok a
havi egy szállítás is. A szolgáltató átlagot von ebből, így azt tudja mondani, hogy nem érkezik be
annyi hulladék a gyűjtés folyamán, hogy indokolt lenne további szállítás.
Koncz Imre polgármester: Valószínűen a további szállítás pénzügyi emelkedéssel járna.
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Az ülést 16 óra 10 perckor bezárja.
K. m. f.

Koncz Imre
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

