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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2017. december 21-én 16 óra 00 perc
kezdettel, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL
Jelen vannak:
Bere Károly polgármester,
Ibrányi Éva alpolgármester,
Bere Katalin képviselő,
Koncz Imre képviselő,
Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,
Suchné Szabó Edit képviselő,
Várkonyiné Csáforda Éva képviselő,
Vida Imre képviselő,
Zs. Nagy Sándor képviselő.
SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott:
Dr. Blága János jegyző, Gazsó Attila bizottsági tag
SZMSZ szerint állandó meghívottak:
Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető,
Intézményüzemeltetési Kft ügyvezetője

Turbucz

Róbert

Városgazdálkodási

és

Napirendekhez meghívottak:
Fehér László aljegyző, Furkóné Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné
szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető
Lakosság: 8 fő
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.)
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Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelent
lakosságot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mindenki jelen van.
Átadja a szót a lakosságnak.
A közmeghallgatás napirendje:
1. A település lakosságának kérdései, véleménye az önkormányzat működésével
kapcsolatban
2. Egyebek
Első napirend
1. A település lakosságának kérdései, véleménye az önkormányzat működésével
kapcsolatban
Hegyesi Barbara lakos: Kontra Péter Sándor ügyében érkezett, melyről korábban már történt
egyeztetés Polgármester úrral. Érdeklődik, hogy a lakóház teteje mikorra készül el, valamint a
veranda egy része már leszakadt, ebben kér segítséget az önkormányzattól.
Bere Károly polgármester: Kontra Péternek szociális alapon lett biztosítva egy lakás, amely
már akkor is rossz állapotban volt. Ő vállalta, hogy a lakhatás fejében rendbe teszi, vagy
kedvezőbb albérlet esetén az kerül majd felajánlásra az önkormányzat részéről. Turbucz
Róbert ügyvezető már többször megvizsgálta a kérdést. Az önkormányzat igyekezett segíteni
a lakhatás kérdésében, amikor visszaköltözött Kontra úr Füzesgyarmatra. Tudták, hogy az
épület hosszú távon nem lesz alkalmas a lakhatásra. Nem tud ígéretet adni, hogy az épületet
az önkormányzat kompletten fel tudná újíttatni. Amennyiben a lakó tud rákölteni, az az
albérleti díjba beszámolásra kerülne.
Felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy rengeteg Messenger üzenetet kap az elmúlt
időszakban, azonban az a felület nem alkalmas ügyintézésre.
Hegyesi Barbara lakos: Továbbiakban Kontra Péter táppénzéről szeretne még érdeklődni,
mert az utóbbi időben nagyon kevés pénzt kap, amely a gyógyszerekre, kötszerre,
élelmiszerre nem elegendő.
Bere Károly polgármester: Meg fogják vizsgálni a bérszámfejtését, valamint a közeljövőben
valószínűen rokkant nyugdíjas lesz Kontra Péter, ez által lesz egy fix jövedelme.
Ibrányi Sándor lakos: Több kérdést szeretne feltenni a közmeghallgatás keretén belül. Első
kérdésében érdeklődik, hogy pontosan mi a Képviselő-testület és a jegyző feladata?
Bere Károly polgármester: Erre a kérdésre írásban válaszolnának hosszadalmas terjedelme
miatt.
Dr. Blága János jegyző: A képviselőt, a képviselőket a talapülés lakosságát a testületi ülésen
ennek keretében a Képviselő-testület tagjaként ellátják a képviselő-testület feladatkörét. A
helyi közügyeket intézik, illetve a települést helyi közszolgáltatásokkal látják el. Az
önkormányzati hatásköröknek 3000 oldalas jegyzéke van, így amennyiben igényli, átadják.
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Ibrányi Sándor lakos: Zavarja, hogy a település egy frekventált helyén, a járda közepén nő ki
egy akác.
Bere Károly polgármester: Érdeklődik, hogy értesítette-e a közterület felügyelőt?
Ibrányi Sándor lakos: Nem, de értesíteni fogja. Véleménye szerint a Képviselők feladata az
embereket bevonni a közéletbe és mindent megtenni a tájékoztatásuk érdekében. Érdeklődik a
fogadóórák iránt.
Bere Károly polgármester: Polgármesteri fogadóóra minden hétfőn van. Ezen kívül
alpolgármester asszonynak és jegyző úrnak is van fogadóórája.
Ibrányi Sándor lakos: Milyen ügyek kerültek már a fogadóóráról a Képviselő-testület elé?
Bere Károly polgármester: Ingatlan vétellel kapcsolatos ügyek, garázselhelyezéssel
kapcsolatos ügy, kátyúzással kapcsolatos probléma. Ezek egy részére azonban nincs szükség
Képviselő-testületi döntésre.
Ibrányi Éva alpolgármester: Tartott régebben fogadóórát, azonban az elmúlt időben sajnos
többször is elmaradt. Aki hozzá fordult ügyeivel, az mindig továbbításra került.
Ibrányi Sándor lakos: Véleménye szerint passzívak az emberek és nem történik érdekükben
előrelépés, be kell őket vonni a közéletbe.
Ibrányi Éva alpolgármester: Élénk civil élet folyik a településen, hiszen több mint 30 civil
szervezet működik, így be vannak vonva a közéletbe a polgárok.
Ibrányi Sándor lakos: Hogyan lehet ellenőrizni az önkormányzat gazdasági és jogi
működését? Valamint felveti a közfoglalkoztatottak teljesítmény alapú bérezésének javaslatát.
Dr. Blága János jegyző: Az önkormányzatokat sok szerv ellenőrzi. Az Állami Számvevőszék
ellenőrzi a gazdálkodást, a Kormányhivatal ellenőrzi a jogi működést. Ennek keretében
folyamatban van most is egy ellenőrzés, amelyre tekintettel az önkormányzat jelentést fog
kapni. A közfoglalkoztatottak teljesítmény alapú bérezése tiltott. A közfoglalkoztatásnak nem
az a funkciója, hogy versenypiaci szinten feladatot lásson el. Az a funkciója, hogy aki kikerült
a szociális, illetve munkaügyi hálóból, őt valamilyen szinten társadalmi szempontból hasznos
feladattal lássák el. Ha valakinek van végzettsége, képzettsége, akkor nem is kellene őt
foglalkoztatni, hiszen munkaerőhiány van.
Suchné Szabó Edit képviselő: A Képviselő-testület 9 tagja mind különböző típusú ember, akik
megkapták a bizalmat a lakosságtól, hogy tegyék a dolgukat. Nagyon sok határozat született,
nagyon sokat dolgoztak. Mindenki a maga módján tette a dolgát a közösségért. Tartott
régebben ő is fogadóórát, de mivel kisvárosban élnek, az emberek megállítják a képviselőket
a boltban, az utcán, írnak az internetes felületeken. Közösen kell összedolgozni politikától
függetlenül. Fontosak a kérdések, melyek felvetésre kerültek, de helyi ügyekről kell beszélni,
azt tudják itt kezelni. Jelezni kell a problémákat, ami 2-3 embert érint, az már közösség, őket
már képviselni kell.
Ibrányi Sándor lakos: Szeretne falugyűlést létrehozni, hogy politikai hovatartozástól
függetlenül az emberek elmenjenek és megbeszéljék a problémákat.
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Köszöni
szépen, hogy eljöttek. A Közmeghallgatást 16.35-kor bezárja.
K. m. f.

Bere Károly
polgármester

Dr. Blága János
jegyző

