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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL
Jelen vannak:
Koncz Imre polgármester,
Dr. Barta Krisztina képviselő,
Báló Sándor Zsolt képviselő,
Fehér László képviselő,
Lánczi Csaba képviselő,
Dr. Sánta Tibor képviselő,
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző
Napirendekhez meghívott:
Csák Zsolt műszaki csoportvezető
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
Koncz Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, Patai Tamás képviselő jelezte távollétét. A kiküldött napirendi pontokhoz képest
változás, hogy plusz napirendként kerül tárgyalásra a feladatellátási szerződés módosításáról, és a
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába való delegálásról szóló előterjesztések.
Kéri, hogy aki a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a napirendeket az alábbiak szerint megtárgyalásra elfogadja.
1. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Előadó: Koncz Imre polgármester
2. Előterjesztés ingatlan hosszútávú haszonbérlése iránti kérelem elbírálásáról
Előadó: Koncz Imre polgármester
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3. Előterjesztés egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása iránti kérelmek elbírálásáról
Előadó: Koncz Imre polgármester
4. Előterjesztés Füzesgyarmat Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás
véleményezési szakasz lezárása és partnerségi egyeztetés lezárása, valamint környezeti vizsgálat
szükségességének megállapításáról
Előadó: Koncz Imre polgármester
5. Előterjesztés feladatellátási szerződés módosításáról
Előadó: Dr. Blága János jegyző
6. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába való delegálásról
Előadó: Koncz Imre, polgármester

Létrehozását

Célzó

Rátérnek a napirendek tárgyalására.
Első napirend
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Előadó: Koncz Imre polgármester
Koncz Imre polgármester: A Napközi Konyha felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról a
Képviselő-testületnek kell meghoznia a döntést. 200.000.000 Ft-ra lehet pályázni, de ennek 50 %-os
a pályázati támogatottsága, így nyertes pályázat esetén 100.000.000 Ft önrészt kell hozzátenniük.
Dr. Barta Krisztina alpolgármester: Elbírja-e az önrész mértékét a költségvetés?
Koncz Imre polgármester: Igen.
Dr. Sánta Tibor képviselő: Az önrész összege kötelezően vállalandó? Kevesebb összeget nem lehet
vállalni?
Koncz Imre polgármester: Lehet kevesebb összeget is vállalni, de az 50 %-os önrész fix, így abban
az esetben kevesebb összegre tudnak pályázni is.
Dr. Sánta Tibor képviselő: Ebben az esetben szükséges lenne eldönteni, hogy az egész összegre
szükség van-e.
Koncz Imre polgármester: Ekkora összeg lefedi a teljes belső rész, a villamoshálózat, a szellőztetés
felújítását és az eszközök cseréjét is. Nyertes pályázat esetén nem kötelező az egész összeget
elkölteni, vissza is lehet fizetni a támogatás egy részét.
Báló Sándor Zsolt képviselő: Amennyiben a költségvetés elbírja, úgy be kell nyújtani a pályázatot.
Koncz Imre polgármester: 3 éves megbontásban történne a fizetés, 2021-2023. éveket érintené.
40.000.000 Ft – 40.000.000 Ft – 20.000.000 Ft elosztásban tudja elképzelni a szerződés megkötését.
A megvalósítást nagyon elő kell készíteni, majd gyorsan megvalósítani, mert amíg ez zajlik, addig
nem tudják az étkezést biztosítani. 2022. nyarára lenne célszerű ütemezni a kivitelezést.
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtásával az előterjesztés szerinti tartalommal egyetért, az
kézfelemeléssel jelezze.

3
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyet ért az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásával
kapcsolatos pályázat benyújtásával.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2020. (VII. 14.) határozata
az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázati lehetőségről
Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be a pénzügyminiszter által hirdetett,
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban:
Kvtv.) 3. melléklet II. 3. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című
pályázati felhívásra.
Támogatási kérelmét az alábbi alcélra adja be:
b) Az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2020., 2021. és
2022. évi költségvetéséből biztosítja.
A fejlesztéssel érintett ingatlan: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 7. (HRSZ: 748/6/C/1)
Füzesgyarmat Város Önkormányzata elfogadja a projekt megalapozottságát alátámasztó
dokumentációt, mely a határozat mellékletét képezi.
A megvalósítás és a finanszírozás végső határideje: 2022. december 31.
A pályázat megvalósítása során önkormányzatunk ÁFA levonási joggal rendelkezik.
Támogatási igény: nettó 100.000.000;- Ft
Támogatási intenzitás: 50%
Támogatásra maximálisan fordítandó önerő: 100.000.000;- Ft
A beruházás összege: bruttó 254.000.000 Ft (Nettó: 200.000.000 Ft + ÁFA 54.000.000 Ft)
Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor vállalja, hogy a beruházás
megvalósítását követően kizárólag, saját költségvetési szerv keretei között működtetett konyhával
biztosítja a feladat ellátását.
Pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 13.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Koncz Imre polgármester
1. számú melléklet
A „Napközi Konyha felújítása” projekt
megalapozottságát alátámasztó dokumentáció
Helyszín: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 7 (HRSZ: 748/6/C/1
A fejlesztés szükségességének indoklása: Füzesgyarmati Napközi Konyha évek óta leromló
állapotban van, már éppen, hogy megfelel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzései
során érvényesíteni kívánt szabályoknak, ezekről több esetben jegyzőkönyv is került felvételre. Az
elmúlt húsz évben a karbantartási munkálatokon, tisztasági meszelésen kívül komolyabb felújítás
nem érintette az épületet. A gyermekétkeztetés megfelelő minőségi szinten történő biztosítása pedig
elengedhetetlen minden település számára.
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Korábbi években Füzesgyarmat Város Önkormányzata többször is pályázatot nyújtott be hazai
finanszírozású pályázatokra, sajnos eredménytelenül.
Megvalósítandó cél bemutatása: Az önkormányzat tulajdonában álló Füzesgyarmat, Kossuth utca 7.
szám alatti (HRSZ: 748/6/C/1) épület belső felújítása, mely az alábbi munkanemeket tartalmazza:
régi elektromos vezetékek cseréje, belső villanyszerelési munkák
meglévő gázkazán cseréje, valamint a meglévő fűtési rendszer korszerűsítése
belső falburkolat (csempe és lambéria) és padlóburkolat cseréje
légkondicionálás és szellőztetés kialakítása, a meglévő cseréje
meglévő állmennyezet cseréje
meglévő vizesblokk teljeskörű felújítása, egyéb épületgépészeti munkálatok
belső víz- és szennyvíz vezetékrendszer cseréje
belső falfelületek meszelése
a meglévő légudvar, hűtőkamraként való kialakítása
belső falazatok utólagos vízszigetelése.
A kivitelezés megvalósítására Kovács Zsolt építész tervező (Névjegyzékszám: É2 04-0080) műszaki
költségvetési dokumentációt készített. A belső felújítás megvalósítása nem engedélyköteles
tevékenység.
A kivitelezési munkák mellett eszközbeszerzés is szerepel a projektben, nettó 17.731.000 Ft értékben,
valamint a szükséges építéshez kapcsolódó egyéb költségek kerülnek elszámolásra, mint
közbeszerzési tender tervdokumentáció elkészíttetése, a műszaki ellenőr és közbeszerzési szakember
költségei szerepelnek pályázatunkban.
A pályázat összköltsége: nettó 200.000.000 Ft
Kivitelezési költség: nettó 177.600.000 Ft
Eszközbeszerzés: nettó 17.731.000 Ft
Közbeszerzési tenderterv elkészítése: nettó 1.835.000 Ft
Közbeszerzés tanácsadó alkalmazása: nettó 1.334.000 Ft
Műszaki ellenőr alkalmazása: nettó 1.500.000 Ft
A tervezett beruházás jelenlegi állapota: A projekt megvalósításához jelenleg rendelkezésünkre áll
egy felmérési dokumentáció, valamint a pályázathoz elkészített műszaki költségvetési dokumentáció.
A beruházás nem engedélyköteles viszont önkormányzatunk a közbeszerzési törvény hatálya alá
tartozik. A beruházás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, a megvalósítás
érdekében.
Megvalósítás tervezett ütemezése:
A pályázat megvalósítása során önkormányzatunk ÁFA levonási joggal rendelkezik.
• 2020. november 31. -2021. április 30. Közbeszerzési tender dokumentáció elkészítése
• 2021. április 30. – 2021. június 30. közbeszerzési eljárás lefolytatása (kivitelezés)
• 2021. június 30. – 2022. szeptember 30. kivitelezés megvalósítása
• 2022. április 30. – 2022. szeptember 30. közbeszerzés lebonyolítása (eszközök)
• 2022. szeptember 30. - 2022. december 31. eszközök beszerzése
Finanszírozási tervezett időbeni ütemezése:
A kérelem pozitív bírálata esetén a pályázat megvalósításához szükséges önerőt Füzesgyarmat Város
Önkormányzata a 2020. 2021. és 2022. évi költségvetéséből biztosítja. Várhatóan a költségek az
alábbi időbeni ütemezésben jelentkeznek.
•
•
•

2020. költségvetési év
2021. költségvetési év
2022. költségvetési év

1.835.000 Ft
92.000.000 Ft
106.165.000 Ft
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata a pályázat benyújtásakor vállalja, hogy a beruházás
megvalósítását követően kizárólag, saját költségvetési szerv keretei között működtetett konyhával
biztosítja a feladat ellátását.
A támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. A pályázat
megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal előírásainak betartását, valamint a HACCP rendszer előírásainak
megfelelő konyha kialakítását. Vállalja a közétkeztetési feladatellátás során a környezetvédelmi
szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik a sütőzsíradék külön gyűjtéséről és
elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve a szelektív hulladékgyűjtésről,
valamint a korszerű táplálkozást segítő technológiai fejlesztéséről.
Második napirend
Előterjesztés ingatlan hosszútávú haszonbérlése iránti kérelem elbírálásáról
Előadó: Koncz Imre polgármester
Koncz Imre polgármester: Jelenleg a Füzesgyarmat, 0320/8 hrsz-ú külterületi ingatlan, ami egy
halastó, 2017-től 5 év határozott időre került bérbeadásra. A kérelmet benyújtók a jelenlegi szerződés
felbontását kérik, majd a jelenlegi haszonbérlő mellé betársult személlyel együtt 99 év határozott
időre kívánják bérletbe venni.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Ez a bányató mögötti tó, amely a téglagyár kerítésénél található. Jelenleg
inkább nádas. 99 év kicsit soknak tűnik, 25 év is elegendő lehet.
Koncz Imre polgármester: Amennyiben 99 évre bérbe adják, úgy azt tudja elképzelni, hogy a
bérlőknek vállalniuk kell, hogy időzítve bizonyos összeget ebbe befektetnek, amennyiben nem, úgy
megszűnik a szerződés.
Dr. Barta Krisztina alpolgármester: Lehet tudni, hogy pontosan mit szeretnének fejleszteni?
Koncz Imre polgármester: Kizárólag a kérelemben leírtakat tudják, utat és épületet akarnak felújítani.
Jelenleg a szándékról szükséges dönteni, a későbbiekben a pontos összeg miatt még vissza fog kerülni
a Képviselő-testület elé az ügy.
Báló Sándor Zsolt képviselő: Régebben gyakorlat volt, hogy 99 évre kötöttek bérleti szerződéseket,
hogy ne vásárolni kelljen.
Koncz Imre polgármester: A bérleti díj úgy kerülne megállapításra, hogy az éves inflációval mindig
növelnék.
Dr. Sánta Tibor képviselő: Véleménye szerint arra a területre az Önkormányzatnak nincs szüksége.
Báló Sándor Zsolt képviselő: Bérbeadás esetén a terület rendben tartására kötelezhetik őket. 5 év
bérlet esetén nem fognak befektetni a területbe.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Aki a
Füzesgyarmat, 0320/8 hrsz-ú külterületi ingatlan 99 évre történő haszonbérbe adását a kérelem szerint
támogatja, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 0 igen szavazattal, tartózkodás
nélkül és 8 ellenszavazattal nem támogatja a Füzesgyarmat, 0320/8 hrsz-ú külterületi ingatlan
99 évre történő haszonbérbe adását.
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Aki a Füzesgyarmat, 0320/8 hrsz-ú külterületi ingatlan 25 évre történő haszonbérbe adását támogatja,
az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül támogatja a Füzesgyarmat, 0320/8 hrsz-ú külterületi ingatlan 25 évre
történő haszonbérbe adását a kérelmet benyújtók számára.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2020. (VII. 14.) határozata
Ingatlan hosszútávú haszonbérbe adásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy haszonbérleti
szerződés kerüljön megkötésre a Füzesgyarmat külterület 0320/8 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan
tekintetébe legfeljebb 25 év határozott időre a szerződéskötést kezdeményező Bujdosó Szilárd, 5525
Füzesgyarmat Kossuth u. 32. sz. és Elek Zoltán 5525 Füzesgyarmat, Kont utca 10. sz. alatti
lakosokkal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződés tartalmát a
haszonbérbe venni kívánókkal alakítsa ki és jóváhagyás céljából tárja a Képviselő-testület elé.
Felelős: Koncz Imre, polgármester
Határidő: azonnal
Harmadik napirend
Előterjesztés egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása iránti kérelmek elbírálásáról (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: Koncz Imre polgármester
Koncz Imre polgármester: 3 fő kérelme érkezett be, miszerint ők nem fértek bele az állami juttatásba,
ezért kérik, hogy az Önkormányzat biztosítsa nekik az 500.000 Ft-ot.
Lánczi Csaba képviselő: Kellemetlen a helyzet, de nagyon nagy összegről van szó.
Dr. Blága János jegyző: A kérelmet benyújtók munkatársai mind megkapták ezt a juttatást.
Báló Sándor Zsolt képviselő: A munkáltatónak kellett megigényelni az összeget, ők miért nem kapták
meg?
Dr. Blága János jegyző: Az egyik fő azért nem fért bele, mert nem államilag finanszírozott egészségügyi
feladatellátásban vesz részt, hiszen a labor közvetlenül önkormányzati finanszírozású. A 2 takarítónő
pedig a Városgazdálkodási Kft. munkavállalói, ami nem OEP finanszírozású cég.
Dr. Barta Krisztina alpolgármester: Aki például GYES-en van vagy tanulmányi úton, annak is járt a
juttatás, akik pedig ténylegesen ott voltak, nem mindenki kapta meg.
Dr. Sánta Tibor képviselő: A kórházakban a takarítónők megkapták a juttatást?
Dr. Blága János jegyző: Igen.
Báló Sándor Zsolt képviselő: Azt gondolja, hogy adni kellene nekik, viszont ez veszélyes lehet, hiszen
utána további kérvények is beérkezhetnek.
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Dr. Sánta Tibor képviselő: Véleménye szerint erkölcsileg, etikailag jogos a kérésük, hiszen a
környezetükben megkapta mindenki. A laborban dolgozó személy tényleg veszélyeztetett helyzetben volt,
ráadásul plusz adminisztrációt jelentett számára. Egészségügyi végzettséggel rendelkezik, így neki
mindenképp adna juttatást. A takarítónőknek is adna, de valamivel kevesebb összeget, viszont a
megbecsülést biztosítaniuk kell.
Fehér László képviselő: Javasolja, hogy plusz valahány havi bért kapjanak meg, így meglenne a különbség
is a kapott juttatások között.
Dr. Sánta Tibor képviselő: A kérelmezők azt is el tudják fogadni, ha nem egy összegben kapják meg vagy
csak jövőre tudják részükre biztosítani. Ez valószínűleg egyedi és egyszeri eset.
Báló Sándor Zsolt képviselő: Margó juttatásával egyetért, azonban a takarítónőékével nem teljesen, hiszen
nem ugyan az a munka fajsúlya és a fertőzöttség veszélye.
Dr. Sánta Tibor képviselő: Egy egészségügyi központban mindig fokozott higiénés takarításra van
szükség.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A két takarítónő közül az egyik nem régóta dolgozik itt.
Koncz Imre képviselő: Javasolja, hogy a laborban dolgozó kapjon egy havi bért, a takarítónők pedig 1-1
havi minimálbért SZÉP kártyán.
Báló Sándor Zsolt képviselő: Javasolja, hogy Margónak adják meg az 500.000 Ft-ot, a takarítónőknek
pedig 1-1 havi munkabért.
Zs. Nagy Sándor képviselő: Javasolja, hogy Margónak adjanak 400.000 Ft-ot, a takarítónőknek pedig
200.000 Ft – 200.000 Ft-ot.
Koncz Imre polgármester: Ez egy állami ügylet volt, ami részükről egy gesztus, hogy juttatást
biztosítanak. Az 500.000 Ft-ot nem támogatja. Abban megegyeztek, hogy differenciálnak.

Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Először Zs. Nagy Sándor képviselő módosító
javaslatát szavaztatja. Aki a módosító javaslat szerint támogatja, hogy a Koós Istvánné bruttó 400.000
Ft-ot, Tóth Ferencné és Szilágyi Imréné bruttó 200.000 Ft – 200.000 Ft rendkívüli juttatást kapjon
SZÉP-kártyán, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 6 igen szavazattal, tartózkodás
nélkül és 2 ellenszavazattal támogatja, hogy a benyújtott egészségügyi dolgozók rendkívüli
juttatása iránti kérelmekre Koós Istvánné bruttó 400.000 Ft-ot, Tóth Ferencné és Szilágyi
Imréné bruttó 200.000 Ft – 200.000 Ft rendkívüli juttatást kapjon SZÉP-kártyán.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (VII. 14.) határozata
Egészségügyi feladatellátásban résztvevő foglalkoztatottak egyszeri juttatásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyben feladatot ellátó,
azonban a központi költségvetésből erre tekintettel az egészségügyi dolgozók 2020. évi egyszeri
500.000 forintos támogatásában nem részesült foglalkoztatottak részére, 2020. évi költségvetése
terhére összesen 800.000 forintot különít el, amelyet az alábbi megosztás szerint fizet ki a
foglalkoztatottak részére, béren kívüli juttatásként:
-

Koós Istvánné bruttó 400.000 Ft
Tóth Ferencné és Szilágyi Imréné bruttó 200.000 Ft – 200.000 Ft.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a béren kívüli juttatás kifizetéséről soron
kívül gondoskodjon.
Felelős: Koncz Imre, polgármester
Határidő: azonnal
Negyedik napirend
Előterjesztés Füzesgyarmat Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás
véleményezési szakasz lezárása és partnerségi egyeztetés lezárása, valamint környezeti vizsgálat
szükségességének megállapításáról
Előadó: Koncz Imre polgármester
Koncz Imre polgármester: A bölcsőde kibővítése kapcsán nem tudták megvásárolni a mögötte
található telket, ezért a terület beépítési %-án lenne szükséges módosítani a Településrendezési
tervben, kizárólag ennek a teleknek a vonatkozásában. Az építési kérelmet addig nem tudják
benyújtani. A jelenlegi 30 %-ról 40 %-ra kell emelniük.
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
Füzesgyarmat Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési
szabályzat és szabályozási terv) a Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és Szabolcska
Mihály utca által határolt terület módosításához kapcsolódó 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárását és a partnerségi egyeztetés lezárását, az
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város
településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és
szabályozási terv) a Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és Szabolcska Mihály
utca által határolt terület módosításához kapcsolódó 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárását és a partnerségi egyeztetés lezárását.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2020. (VII. 14.) határozata
Füzesgyarmat Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, helyi
építési szabályzat és szabályozási terv) a Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca
és Szabolcska Mihály utca által határolt terület módosításához kapcsolódó 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárása és a partnerségi
egyeztetés lezárása
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) megállapította, hogy a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódóan a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának
jogszabály szerinti ideje lejárt.
2.) megállapította, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.
§ (2) a) pont szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszban partnerségi vélemény nem
érkezett.
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3.) megállapította, hogy a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. § (2) b) és c) pont szerint az
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszban a véleményező szervektől beérkezett
véleményeket a főépítész és a településtervező kiértékelte, és azokat a Képviselő-testület
megismerte. A kiértékelésben foglaltakkal egyetért, megállapítja továbbá, hogy jogszabályi
hivatkozással alátámasztott ellenvélemény, észrevétel nem volt.
4.) a fentiek alapján a tárgyi ügyben a Képviselő-testület a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszát lezárja.
5.) felkéri a polgármestert arra, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását
kezdeményezze az állami főépítésznél és záró szakmai véleményét kérje meg.
Felelős: Koncz Imre, polgármester
Határidő: azonnal
Aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város településrendezési
eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) a Mátyás
király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és Szabolcska Mihály utca által határolt terület
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapítását, az kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Füzesgyarmat Város
településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és
szabályozási terv) a Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és Szabolcska Mihály
utca által határolt terület módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének
megállapítását.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2020. (VII. 14.) határozata
Füzesgyarmat Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, helyi
építési szabályzat és szabályozási terv) Füzesgyarmat Város településrendezési eszközeinek
(településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) a Mátyás király
utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és Szabolcska Mihály utca által határolt terület
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megállapítja, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I.11.) Korm. rendeletben előírt környezet védelemért felelős államigazgatási szervekkel történő
egyeztetés megtörtént, a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódóan a környezet
védelemért felelős államigazgatási szervek nem kérték a környezeti értékelés munkarész
elkészíttetését, melyet a településtervezői vizsgálati munkarészek is alátámasztottak.
2.

Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésébe biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településrendezési
eszközeinek tárgyi módosításához kapcsolódóan a környezeti értékelés munkarész elkészíttetését
nem tartja szükségesnek.
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Felelős: Koncz Imre, polgármester
Határidő: azonnal
Ötödik napirend
Előterjesztés feladatellátási szerződés módosításáról (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Dr. Blága János jegyző
Dr. Blága János jegyző: Dr. Barta Krisztina háziorvos rendelési idejének módosítása múlthéten
történt meg, azonban volt benne negyed óra elcsúszás, amit szükséges javítani, ehhez a Képviselőtestület döntése szükséges.
Dr. Barta Krisztina alpolgármester: A problémát az okozta, hogy a rendelési időt nem az előző
szerződés alapján, hanem fejből írta. Az utolsó lépésben derült ki, hogy hivatalosan a Kossuth u. 8.
szám alatt reggel nem 8.45-ig, hanem 9.00-ig van a működési engedélye, ezért egy újabb határozatra
van szüksége.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja a feladatellátási szerződés módosítását, az kézfelemeléssel jelezze.
Az érintett nem szavaz.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a feladatellátási szerződés
módosítását.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2020. (VII. 14.) határozata
Feladatellátási szerződés módosításáról
Füzesgyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Kertészsziget
Község
Polgármesterének hozzájárulásával, 2020. július 1-től kezdődő hatállyal, közös megegyezéssel
módosítja a Dr. Barta Krisztina és Füzesgyarmat Város, valamint Kertészsziget Község
Önkormányzata között létrejött feladatellátási szerződésben szabályozott rendelési időt, a jelen
határozat I. sz. mellékletében foglaltak szerint.
A feladatellátási szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában fennmaradnak.
Felelős: Koncz Imre, polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. melléklet a 22/2020. (VII. 14.) Képviselő-testületi határozatához
Füzesgyarmat, Széchenyi u. 1 sz. alatti alapellátási rendelőben
Hét napja
Rendelési idő
hétfő

11:00-14:00

kedd

09:00-13:30

szerda

11:00-14:00

csütörtök

10:00-12:00

péntek

11:00-14:00
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Füzesgyarmat, Kossuth u. 8 sz. alatti alapellátási rendelőben
Rendelési
Hét napja
idő
hétfő

07:00-09:00

kedd

07:00-09:00

szerda

07:00-09:00
csütörtök
péntek

07:00-09:00

Kertészsziget, Kossuth u. 3 sz. alatti alapellátási rendelőben
Hét napja Rendelési idő
hétfő

14:15-15:45

kedd

-

szerda

14:15-15:45

csütörtök

-

péntek

14:15-15:45
Hatodik napirend

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába való delegálásról (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Koncz Imre, polgármester

Célzó

Koncz Imre polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 94. § (2)
bekezdése alapján a Képviselő-testület által delegált tag képviseli az önkormányzatot az
Önkormányzat részvételével működő társulási tanácsok tekintetében, aki Önkormányzatunk
tekintetében a Polgármester, azonban a Képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy a
Polgármester helyettesítésére más képviselő-testületi tagnak adjon meghatalmazást, esetleges
akadályoztatás vagy távollét esetén. A DAREH Társulás tekintetében ezt a feladatot az eddigiekben
Zs. Nagy Sándor képviselő látta el, ezt a továbbiakban is így szeretnénk megvalósítani.
Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Aki a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Zs. Nagy Sándor képviselő delegálásával egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül egyetért a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Zs. Nagy Sándor képviselő
delegálásával.
23/2020 (VII. 14.) határozata
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába való delegálás
1. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Koncz Imre, polgármestert delegálja.
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2. A Képviselő-testület a polgármester akadályoztatása esetén Zs. Nagy Sándor, képviselőt delegálja
az 1. pontban meghatározott Társulási Tanácsba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Koncz Imre, polgármester
Koncz Imre polgármester: A napirendek tárgyalásának végére értek. Még egy témát szeretne érinteni.
A Semmelweis nap alkalmából 2 orvosnak kellett volna átadni a Címzetes főorvosi címhez
kapcsolódó elismerést, ami nem történt meg.
Dr. Blága János jegyző: A plakettet megkapták, csak a vásárlási utalványokat nem, amit át kellene
adni.
Dr. Barta Krisztina alpolgármester: Elvállalja az utalványok átadását.
Koncz Imre polgármester: Korábban szóba került, hogy egy útépítési listát kellene összeállítani, mely
alapján haladnának az utak aszfaltozásával.
Csák Zsolt műszaki csoportvezető: A lista elkészült, a lakások száma arányosításra került az út
hosszával, valamit a gépjárművek számával is összevetették.
Koncz Imre polgármester: Kéri, hogy a Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjai részére
kerüljön kiküldésre a lista.
Lánczi Csaba képviselő: Korábban szó volt róla, hogy a nyári szünetben, egy későbbi időpontban
megtartják a Gyereknapi rendezvényt.
Dr. Barta Krisztina alpolgármester: Javasolja, hogy az augusztus 20-i hosszúhétvége és egyben a
város 20 éves fennállásának ünnepségének keretén belül rendezzék meg.
Koncz Imre polgármester: Minden 14 év alatti füzesgyarmati gyermek kapni fog egy strandbelépőt,
valamint a fiatalkorúak kísérői is.
Dr. Barta Krisztina alpolgármester: A strandbelépőn túl szervezni kellene még programot, amit ott
tudnak igénybe venni a gyerekek.
Lánczi Csaba képviselő: Javasolja, hogy a civil szervezeteket is vonják be a gyereknap programjaiba.
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Vállalja, hogy a civil szervezetekkel egyeztet.
Dr. Sánta Tibor képviselő: Javasolja, hogy augusztus 22-én, szombaton rendezzék meg.
Koncz Imre polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Az ülést 17 óra 00
perckor bezárja.
K. m. f.

Koncz Imre
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

