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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2016. december 15-én  16 óra  02 perc 

kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által tartott 

 

KÖZMEGHALLGATÁSRÓL. 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester,  

Ibrányi Éva alpolgármester,  

Bere Katalin képviselő,  

Koncz Imre képviselő, 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő, 

Várkonyiné Csáforda Éva, 

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző, Hajdu József Imréné bizottsági tag 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Kovács Márton Kastélypark Kft ügyvezetője, Turbucz Róbert Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. ügyvezetője, Lakatos Béla Füzesgyarmati 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális 

csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Csákné Nagy Éva adóügyi csoportvezető, 

Furkóné Nagy Izabella adóügyi ügyintéző 

 

Lakosság részéről: 2 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 
Bere Károly polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy 

jelen van 7 fő képviselő, a testület határozatképes. Suchné Szabó Edit képviselő jelezte, hogy 

családi okok miatt nem tud részt venni. Vida Imre képviselő jelezte, hogy késve érkezik meg. 

Évente kötelező egyszer közmeghallgatást tartani. Idén nem került sor konkrét napirend 
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felvetésére. Tájékoztatást ad arról, hogy, amely kérdésekre itt nem tud válaszolni a testület, 

abban az esetben 15 nap áll a testület rendelkezésére, hogy írásban megküldje a választ. 

Átadja a szót a megjelenteknek. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Elmondja, hogy nem ért egyet a zárt ülések tartásával, 

ott is közérdekről van szó, véleménye szerint csak nagyon indokolt esetben kellene zárt ülést 

tartania a Képviselő-testületnek. Elmondja, hogy 4 év után hivatalos papírja van arról, hogy a 

járda ügyben egy ésszerűtlen, szakszerűtlen, jogszerűtlen, tisztességtelen döntés született. Az 

indoklás sem állja meg a helyét. Az előző testületi ülés előtt, minden képviselőnek kiosztott 

egy fényképet. Ebben a problémában június óta nincs előrelépés. Azt szeretné, ha a 

közterületet a törvénynek megfelelő módon tartanák rendben. Elmondja, hogy konkrétan arról 

van szó, hogy a betonvályú mellett jönnek ki a jövések. Az árkot takarító munkásoknak 

megfelelő feltételeket kell biztosítani. A kövesút mellett van egy sövény. Megkérdezi, hogy 

az jó helyen van-e? Szerinte balesetveszélyes. Azt vette észre, hogy ebből politikai ügyet 

próbálnak csinálni. Megkéri a lakosságot, hogy akit érdekel ez az ügy, az jöjjön el a 

Batthyány utcára és nézze meg. Nem fogja annyiban hagyni, addig megy, míg meg nem 

oldódik ez az ügy. Úgy érzi, hogy rajta kívül senkit sem érdekel az ügy. Felvetődött benne az 

a kérdés, hogy a Polgármesteri Hivatalnál dolgozik-e valaki érvényes munkaszerződéssel? 

Véleménye szerint egy munkaszerződésbe le vannak írva a munkavállaló jogai és 

kötelezettségei. Elmondása szerint, amit Ő kapott munkaszerződést, abban nincsenek benne se 

a kötelezettségei, se a jogai. A tegnapi napon Dr. Imre Gábor háziorvos fórumot tartott, 

többek között arról is beszélt, hogy hogyan tudjuk megelőzni a betegségeket. A gyógyítás 

érdekében akar cselekedni. Nagyon meg van elégedve a doktor úr munkájával. Szeretné, ha 

minél többen elmennének a doktor úr előadásaira és segítenék a munkáját. A többi orvos is 

azon dolgozik, hogy a betege a legjobb kezelést kapja. 

 

Megérkezett Vida Imre képviselő. A Képviselő-testület 9 tagjából 8 képviselő van jelen. 

 

Dr. Blága János jegyző: A járda üggyel kapcsolatosan, elmondja, hogy a Képviselő-

testületnek volt egy olyan döntése, hogy a járda a fal mellől kerüljön áthelyezésre az út mellé 

a Batthyány zugban. Ez a döntés megküldésre került a Kormányhivatalhoz is. A végleges 

döntés az volt, hogy a járda kerüljön áthelyezésre az út mellé. Ehhez építési engedély 

szükséges, melyet az Önkormányzat meg is kért. Jelenleg az engedélyezési eljárás 

folyamatban van a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalánál.  

Természetesen az eljárás során az ingatlannal szomszédos telkek tulajdonosainak joga lesz 

ahhoz, hogy esetlegesen fellebbezést nyújtsanak be a Járási Hivatal vezetőjének a döntése 

ellen. Az Önkormányzat megtette a szükséges lépéseket, ezen túl a Hatóság dönt arról, hogy 

engedélyezi vagy sem. 

 

Bere Károly polgármester: Amilyen levélről Ibrányi úr beszélt, olyan levél az 

Önkormányzathoz nem érkezett. Az Önkormányzat többször felszólította az érintett 

ingatlantulajdonost, hogy az adott területet tegye rendbe. A háza előtt ültetett cserjék, az övéi. 

A Katasztrófavédelem megnézte, az átfolyót nem zavarja. Amennyiben a belvízelvezetést 

nem zavarja, nem fogják kivágatni. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Véleménye szerint az egyéni érdek ebben az esetben 

felülírja a törvényt. 

 

Dr. Blága János jegyző: Ha valamilyen oknál fogva kivágatásra kerülnének, az 

Önkormányzatnak akkor visszatelepítési kötelezettsége van. A következő felvetéssel 
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kapcsolatosan elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalnak csak köztisztviselői vannak. Az 

Önkormányzatnál vannak munkatörvénykönyvvel és közfoglalkoztatás keretében 

foglalkoztatottak. Februárban, amikor a közfoglalkoztatottak szerződését megkötötték, akkor 

a tájékoztató levelet mindenki aláírta illetve megkapta. Minden közfoglalkoztatott megkapta a 

munkaköri leírását. 

 

Bere Károly polgármester: A háziorvossal kapcsolatos felvetésre reagálva, elmondja, hogy az 

új háziorvossal alapvetően a település lakossága meg van elégedve. A jövő évi munkatervbe 

bele fog kerülni egy előterjesztés az egészségügy helyzetéről. Itt majd elmondhatják a 

háziorvosok, hogy mivel lehetne segíteni a munkájukat a továbbiakban. Természetesen az 

Önkormányzat igyekszik minden segítséget megadni. Dr. Nagy Vilmos tárgyalásokat folytat 

Dr. Pikó Eszter háziorvossal a praxisának megvásárlásáról. Bízik abban, hogy meg tudnak 

állapodni. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Szeretné, ha a szerződések egyértelműek lennének, 

mert ő a paragrafusokat nem ismeri, nincs törvénykönyve, hogy azokat kikeresse. Az emberek 

52. 000.- forintért dolgoznak. Többen jelezték, hogy munkaruhára nincs pénzük. Ha 

munkavédelmi kesztyű jár, akkor véleménye szerint munkaruha is jár. 

 

Bere Károly polgármester: Aki év elején kezdi meg a közfoglalkoztatást az mindenki 

megkapja a védőruhát. Év közben vannak cserélődések, ez nehezen követhető.  

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Szeretné, ha a felsővezetők, vagy akár az 

önkormányzati vezetők döntéseinek legyenek következményei. Úgy érzi, hogy a mai világban 

nincs a döntéseiknek következménye. Azt az utasítást kapták, hogy betonozzanak. Ilyen 

időben magának nem csinálna járdát, úgy gondolja, hogy a köznek sem kellene. Amit most 

csinálnak az jövőre nem nevezhető járdának. Sokszor látja, hogy mindenhol spórolás van. A 

járda vastagságot lecsökkentették 3-4 cm-re, ez nagyon hamar tönkre fog menni. Úgy kellene 

dolgozni, hogy az értéket teremtsen. Véleménye szerint a Képviselőknek az első és 

legfontosabb feladata az, hogy tömeget teremtsen a maga gondolatvilágának, a maga 

ideológiájának. Annak idején sokan elmentek a falugyűlésre. Itt a közmeghallgatáson nem 

jelennek meg az emberek. Szerette volna meghallgatni másoknak a véleményét is, nem csak 

az Ő ideológiájával egyetértő személyeket, hanem mindenkiét. Az elmúlt 7 év, amit a 

FIDESZ csinált az országgal, az önmagáért beszél. A településen a munkahelyteremtés 

érdekében nem történt semmi. Felteszi a kérdést, hogy a megépült Közösségi Központtal 

fognak kampányolni? Ahol az akusztika véleménye szerint katasztrofális. A tanuszoda itt fog 

megépülni, holott a szomszéd településen sokkal több gyermek van. De kiharcolták és 

elvették a másik településtől a lehetőséget. Ehelyett inkább munkahelyeket kellett volna 

teremteni a településen. A törvényalkotók a parlamentbe, nem szakemberek, olyan 

törvényeket hoznak, amelyek nem egyértelműek. A jogalkotást, a jogalkalmazást 

katasztrofálisnak látja. Míg a jog nincs rendben, addig a gazdaság sem fog működni. Aki ma 

gazdagszik, az kizárt, hogy versenypiaci körülmények között tudja ezt megtenni. Egy 

adóellenőr ismerősétől tudja, hogy az adókat azért fizetik az emberek, hogy olyan dolgokat 

finanszírozzanak belőle, amelyeket versenypiaci körülmények között nem tudna. Ilyen az 

egészségügy és az oktatás. 1800 milliárd forint adó nem kerül évente befizetésre. Ebből a 

pénzből nem ilyen oktatásnak és nem ilyen egészségügynek kellene lennie, ha ez a pénz be 

lenne fizetve. 

 

Bere Károly polgármester: Erről nem szeretne vitát nyitni, ez nem egy politikai vita fórum, a 

közmeghallgatás a helyi közügyekről szóló felvetésekről szól. A közmeghallgatásra talán 
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azért nincs olyan nagy érdeklődés a lakosság részéről, hiszen minden testületi ülést élőben 

közvetít a helyi televízió és az előterjesztések illetve az ülés jegyzőkönyve is bárki számára 

elérhető a város honlapján. Sokkal erősebb a nyilvánosság szerepe, mint korábban. A 

tanuszodát azért kapta Füzesgyarmat, mert van egy alap infrastruktúra, amelynek 

köszönhetően olcsóbban és egyszerűbben megépíthető, mint Szeghalmon ahol ezek a 

feltételek nincsenek. Ennek örülni kellene, hogy olyan szerencsések vagyunk, hogy épp 

Füzesgyarmaton épül fel a tanuszoda. Jelenleg tud 4 olyan céget Füzesgyarmaton, aki 

munkaerőt keres. Az, hogy erre ki mennyire alkalmas, az egy másik kérdés. A Kuka Robotics 

Hungária Kft. 1100 embert foglalkoztat, ebből 440 fő Füzesgyarmati. Aki akar, el tud 

helyezkedni a településen. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Úgy tudja, hogy a Roma Önkormányzatot is képviseli 

valaki. Szavazáskor Ő sosem látta ezt a képviselőt. Szándékosan tettek azért, hogy ez a 

személy ne szerepelhessen? 

 

Bere Károly polgármester: Lakatos Béla a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, jelen 

van az ülésen. Elmondja, hogy jó kapcsolatban van a két Önkormányzat között, nagyon jó az 

együttműködés. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: A Roma képviselők szavazati joggal rendelkeznek, az 

elmúlt üléseken nem voltak itt, így nem szavazhattak. 

 

Bere Károly polgármester: Itt csak részvételi és tanácskozási joga van, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatnál rendelkezik szavazati joggal. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Szeretné, ha a roma képviselő is ugyanolyan jogokkal 

rendelkezne, mint a többi képviselő. 

 

Bere Károly polgármester: Ezt törvény írja elő. Csak akkor lenne szavazati joga, ha indult 

volna a helyi önkormányzati választáson és a lakosság önkormányzati képviselőnek választja. 

Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Köszöni a részvételt, ezzel a mai 

közmeghallgatást 16 óra 35 perckor bezárja. 

 

A Képviselő-testület nyílt üléssel folytatja a munkáját. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

  Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 


