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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2018. december 20-án 16 óra 00 perc kezdettel, 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á R Ó L 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester, 

Ibrányi Éva alpolgármester,  

Bere Katalin képviselő, 

Koncz Imre képviselő, 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,  

Suchné Szabó Edit képviselő, 

Zs. Nagy Sándor képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívott: 

Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője, Kovács Márton Kastélypark Fürdő Kft. 

ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője, Szabó 

Lászlóné ESZI telephely-koordinátor, Lakatos Béla Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

 

Napirendekhez meghívott:  
Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Tóth Eszter szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki 

csoportvezető, Papp Ágnes jegyzői referens 

 

 Lakosság: 4 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

 

Bere Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelent lakosságot. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, Várkonyiné Csáforda Éva és Vida Imre 

képviselők jelezték távollétüket. 

 

A közmeghallgatás napirendje: 

 

mailto:polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu
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1. A település lakosságának kérdései, véleménye az önkormányzat működésével kapcsolatban  

 

2. Egyebek 

 

Első napirend 

 

1. A település lakosságának kérdései, véleménye az önkormányzat működésével kapcsolatban 

 

Bere Károly polgármester: Átadja a lakosságnak a szót. 

 

Ibrányi Sándor lakos: Véleménye szerint nehézkesen megy a Közmeghallgatás meghirdetése, 

miközben egy valós konzultációra lenne lehetőség. 

 

Dr. Blága János jegyző: A Képviselő-testület SZMSZ-e alapján a Képviselő-testületi ülés meghívóját, 

így a Közmeghallgatás meghívóját is 5 nappal az ülés előtt kell közzé tenni az önkormányzat 

honlapján. Ott az érdeklődők az összes Képviselő-testületi ülés anyagát, illetve jegyzőkönyvét 

megtekinthetik. A Közmeghallgatás meghívója 5 nappal az ülés előtt megjelent. Természetesen , ha 

valaki tényleg érdeklődik az önkormányzat működése iránt, akkor, ha megnézi a tavalyi évben 

elfogadott munkatervet, már abban is szerepel, hogy a Közmeghallgatás a decemberi Képviselő-

testületi ülés előtt lesz. A meghirdetés során az SZMSZ szabályait betartották, illetve úgy gondolja, 

hogy elég nagy nyilvánosságot kapott a meghívó. 

 

Ibrányi Sándor lakos: Megkérdezi a Polgármester Urat és a képviselőket, hogy milyen kérdésekre 

készültek fel? Mi az, ami a város lakosságát érdekelheti és tájékoztatást adnának róla? 

 

Bere Károly polgármester: Ami Polgármesteri hatáskörbe és ügykörbe tartozik, azzal kapcsolatban 

tud tájékoztatást adni. Amire itt nem tudnak válaszolni, arra az SZMSZ alapján 15 napon belül írásban 

adnak választ. Önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekkel kapcsolatban mindenre tudnak választ 

adni. Úgy gondolja, hogy Ibrányi Sándor inkább a Várospolitikai Fórumra gondol, ami klasszikus 

értelembe véve régebben a falugyűlés volt. Ebben az évben kettőt vagy hármat is tartottak mindig 

adott témában, amit úgy gondoltak, hogy fontos lehet a város lakói számára. Azt is meghirdették a 

helyben szokásos módon. Ebben az évben is volt egy nagy fórum, ami Gulyás Gergely lakossági 

fóruma volt. Választási év volt, rengeteg fórum volt, sok emberrel találkozott ebben az évben, 

kampányoltak, járták a várost. Minden hétfőn fogadóórát tart, a helyi TV közvetíti a Képviselő-

testületi üléseket, az anyagok fenn vannak a honlapon, így elég nagy nyilvánosság előtt zajlanak az 

események. 

 

Ibrányi Sándor lakos: Ő sokat nézi a honlapot és több mindent szeretne rajta látni. Megjegyzi, hogy 

háromszor nyert a Fidesz 2/3-os többséggel, minden eszköz a rendelkezésükre áll. Azonban azt 

gondolja, hogy ma már a tudástőke nem áll mögöttük és az országban egyember központú irányítás 

zajlik. Minden településnek más problémája van és a helyben lakók akaratát kellene érvényre juttatni. 

Mit lehet és kell tennie azért a lakosoknak, hogy többet kereshessenek, hogy a saját 

életkörülményeiket jelentős mértékben befolyásolni tudják? A lakosok a választók, ezért olyan 

helyzetbe kell hozni őket, hogy tudatosan válasszanak, olyan döntést hozzanak, aminek a 

következményeit viselni is akarják. Egyre inkább azt látja, hogy az emberek a környezetüket okolják 

és nem önmagukat. Füzesgyarmaton mit lehet tenni, hogy jobban élhessenek, többet kereshessenek 

és az életkörülményeiken változtatni tudjanak? Érdeklődik, az oktatás helyzetéről, a diákok körében 

van-e felmérés, jobbak lettek-e az eredményeik? A tanárok fordultak-e kérésekkel az önkormányzat 

felé? 

 

Bere Károly polgármester: Fontos, hogy az emberek képezzék magukat, jól dolgozzanak és megfelelő 

munkahelyet keressenek. Füzesgyarmaton bőven van munkahely, el lehet helyezkedni. 
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Önkormányzati szempontból segítik azokat a vállalkozásokat, amelyek Füzesgyarmatra települnek. 

A tanárok részéről több kérés érkezett ebben az évben. A Gépállomási Iskola nyílászáró cseréjével 

kapcsolatban érkezett megkeresés, ami továbbításra került a KLIK felé. Reméli, hogy jövőre ez 

megoldásra kerül. A Péter András Gimnázium hatosztályos képzésének megmentése kapcsán érkezett 

még kérés. Példás összefogás volt három önkormányzat részéről, Füzesgyarmat, Szeghalom és 

Vésztő településekről. A tankerület így továbbra is indítani fogja a hatosztályos képzést. Volt egy 

megkeresés az esti gimnáziumi képzéssel kapcsolatban a tagintézmény vezető részéről, aki kérte, 

hogy a közmunkások között hirdessék a képzési lehetőséget, hogy többen jelentkezzenek. Fontos, 

hogy Szeghalmon nem lehet levelező gimnáziumi oktatásra járni, csak Füzesgyarmaton. 

 

Ibrányi Sándor lakos: A modernizáció, a technikai fejlődés követése megjelenik az oktatás területén? 

Szerinte a felnőtt képzés ott kezdődik, hogy a vállalkozók is bevonásra kerülnek az oktatásba, 

elmondják, hogy milyen szakemberekre van szükségük. 3 éve kezdték meg a Tanuszoda építését. 

Érdekelné, hogy ezzel kapcsolatban készült-e hatástanulmány? Miért csúszik az átadása? Másik téma, 

amiben szeretne tájékoztatást kérni, a kóbor kutyák. A kennel nem készült el. Ezen kívül miért 

szeretnének belefogni a munkásszálló építésébe? 

 

Bere Károly polgármester: A Tanuszoda épülete elkészült. A gáz bekötésére várnak, valamint hogy 

felkerüljön a gázóra, ami január 15-én fog megtörténni. Tervezési probléma miatt csúszott az átadás. 

Füzesgyarmaton magas a talajvíz, ezért az egészet áttervezték úgy, hogy megfeleljen a statikai 

szempontnak. Ez közel egy év csúszást eredményezett. A Tanuszoda építése onnan indult, hogy 

próbáljanak meg egészségesen élni, aminek egyik része a sportolás. Az úszásoktatás lehetőségének 

megteremtése, hogy minél többen tanuljanak meg úszni és mindenkinek elérhetővé váljon a sportolás 

lehetősége. Az egészséges életmódra nevelés egyik eszköze a tanuszoda, hatástanulmány nem 

készült. A kóbor kutyákkal kapcsolatban elmondja, hogy ez a településen éppen egy jól működő 

modell. Vannak kisebb nehézségek, de több állatvédelmi egyesülettel vannak partnerségben, évek óta 

egyetlen kutya sem került elaltatásra. A kóbor kutyák befogásra kerülnek a településen, még más 

települések ezzel nem is foglalkoznak. Ebben az évben két nyelvi labor került átadásra az iskolában, 

az önkormányzatnál is sok számítógép került lecserélésre és a jövő évben át fognak állni egy új 

könyvelési rendszerre, az ASP-re. Ezért úgy gondolja, hogy lépést tartanak a korral. 

 

Dr. Blága János jegyző: A foglalkoztatáspolitika minden egyes időben a központi kormányzás 

feladatkörébe tartozott. Ezt a Kormány a Munkaügyi Központokon keresztül látja el. A megyében 

működik egy ún. Foglalkoztatáspolitikai Paktum, amelyben a megye állami, önkormányzati és a helyi 

munkáltatói valamint a munkaügyi központok vesznek részt. Ennek a keretében került kidolgozásra 

az elmúlt évben és az idei év elején, hogy Békés megyében melyek azok a területek, amelyek 

képzésben és foglalkoztatásban fejlesztésre szorultak. Ennek keretében a Munkaügyi Központok az 

összes 5-10 főnél nagyobb munkáltatót megkeresték, hogy mik azok a képzési igények, illetve mik 

azok a betanítási lehetőségek, amelyekkel a helyi munkaerőt be lehetne vonni azokhoz a 

munkáltatókhoz, akik munkaerő hiánnyal küzdenek. A Munkaügyi Központnak ezzel kapcsolatban 

van is egy tájékoztatója. Úgy látja, hogy jól működik, de valószínűleg a jövő évben fog kiforrni. Ők 

csak az Önkormányzat, mint foglalkoztató igényeivel kapcsolatban tudják a helyi képzéseket 

megszervezni. Az Önkormányzat ebben az évben egy képzést indított és egyet tervez még indítani. 

Szociális asszisztens képzés indult, hogy a helyi rászoruló lakosság ellátottsága minél nagyobb 

szakértelemmel történjen, illetve a helyi sajátosságokra vonatkozóan egy gyógymasszőr képzést 

fognak indítani, hogy a saját Gyógycentrumuk foglalkoztatási ellátása biztosított legyen. Szívesen 

várják az ötleteket, hiszen az Önkormányzatnak mindig van arra lehetősége, hogy egy-egy képzést 

megvalósítson. A munkáltatók elkezdtek eltérni abba az irányba, hogy speciális feladatokra úgy 

vesznek fel embereket, hogy inkább alacsonyabb képzettséggel felveszik és helyben betanítják. Ez a 

nagyobb munkáltatóknál működik, természetesen a kisebb foglalkoztatóknak erre sem ideje, sem 

pénze nincs. Számukra áll rendelkezésre az Önkormányzat és a helyi foglalkoztatási osztály 

Szeghalmon, hogy segítsen. 
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Ibrányi Sándor lakos: Mindenkit szeretne megkérni arra, hogy reagáljon rá, milyen irányba halad 

most az ország és indokolja is meg. Ma látta, hogy az egyik országgyűlési képviselő adományokat 

oszt. Szerinte egy politikus ne osszon adományt, hiszen ő döntéshozó. Az adományokkal 

kapcsolatban pedig biztosítani kellene, hogy tényleg a rászorulók kapják meg. 

 

Bere Károly polgármester: A Képviselő-testület tagjainak válaszadási lehetősége önkéntes. Saját 

szakterületével kapcsolatban mindenkitől lehet kérdezni, de így általánosságban az ország 

működésével kapcsolatban szubjektív véleményüket nem kötelesek kifejteni. Mindig vannak 

rászorulók, nem volt olyan, hogy mindenki megfelelő anyagi biztonságban éljen. A rászorulók 

örülnek az adományoknak, hiszen ez segítség számukra. 

 

Ibrányi Sándor lakos: A politikusoknak feladatuk, hogy a szolidaritás növelését elősegítsék, de az 

nem feladatuk, hogy adományokat osszanak. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A Képviselő-testület tagjainak nem az a feladata, hogy az országos 

politikát véleményezze. Nekik jövőre letelik a mandátumuk és majd kiderül, hogy ki képviselheti 

utána a település lakosságát. Nekik a helyi ügyekről kell döntést hozniuk. Lehet és kell is a 

lakosságnak véleményeznie a munkájukat. Sok éve szervez adománygyűjtést és osztást, aminek most 

is részese. Az a jó, ha nem csak Karácsonykor segítik az itt élőket, hanem egész évben próbálnak 

együttműködni a helyi szervezetekkel, civilekkel, vállalkozókkal. Bármilyen kormányzás van, van 

egy réteg, aki sajnos leszakad, nehezen él. Nekik kötelességük segíteni, ezért ő is ezt teszi. Jó érzés 

átadni a felajánlásokat, mert sok esetben nehezen élnek az emberek. Nem azt nézik, hogy ki adta, 

hanem, hogy gondoltak rá mások. Azt vallja, hogy segíteni kell, ki milyen szinten tud. 

 

Dr. Blága János jegyző: A Képviselő-testületben 9 ember ül. Aki a legkevesebb szavazatot kapta, azt 

is legalább 700 ember támogatta abban, hogy a Képviselő-testület működésében részt vegyen. Nem 

annak az egy adománynak van akkora társadalmi értéke, amit ő odaad egy családnak, hanem a 

példamutatásnak, amit ezen keresztül közvetít a társadalom felé. Nem az a rendeltetése annak az egy 

csomagnak, hogy ő egy embert megsegítsen, hanem, hogy népszerűsítse ezt a dolgot, erősítse a 

szolidaritást. Nem az öncélúságot kell figyelembe venni, hanem a példamutatást. Élnek a 

nyilvánossággal és a felhatalmazással, amit a társadalomtól kaptak. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: Ők ezt egész évben végzik, hiszen minden Bizottsági 

ülésen egy-egy élethelyzet kerül eléjük és mindenkinek próbálnak a lehetőségeikhez mérten segíteni. 

Azt, hogy ki mit vállal fel, mennyit dolgozik ezért a saját maga ideét erre szánva. Ez egy örömforrás, 

mert segíthetnek és példát mutathatnak. Érdeklődik, hogy Ibrányi Sándor segített-e bárkinek? 

 

Ibrányi Sándor lakos: Igen, volt, amivel a szolidaritást akarta erősíteni az emberekben. A 

politikusoknak olyan döntéseket kell hozniuk, amivel az emberek életkörülményei javulnak. Nem 

látja, hogy a helyi emberek be lennének vonva a közügyekbe. 

 

Bere Katalin képviselő: A Szociális és Humánügyek Bizottsága kétheti rendszerességgel próbál 

segíteni. Örül, hogy ennek a Bizottságnak a tagja és tudnak segíteni. A környező településekhez 

képest jóval magasabb szinten tudnak segítséget nyújtani. Számára nagyon fontos a városkép. Minden 

alkalmat meg is ragad annak érdekében, hogy jelezze, ha valahol nem megfelelően rendben tartott 

területet lát. A Virágos Füzesgyarmat pályázattal is ezt a célt tűzte ki, amit 20 éve csinál. Vannak 

olyan területek, amit szeretnének fejleszteni. Nem tetszenek neki az utak állapota, de meg vannak a 

szándékaik, hogy javítsák az utak állapotát. A pályázati pénzekkel kapcsolatban nagyon várja, hogy 

látható produktuma legyen és bízik abban, hogy a következő évben megtalálják azokat a 

kivitelezőket, akik az álmaikat valóra fogják válltani. 
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Zs. Nagy Sándor képviselő: Várja, hogy a pályázatok megvalósuljanak, hiszen nagyon komoly 

fejlődés lesz továbbra is a városban. Fontos mutató, hogy nincs munkanélküliség. Aki el akar menni 

dolgozni, az el tud helyezkedni. Úgy látja, hogy minimum a másfélszeresére nőttek a munkabérek az 

elmúlt években, az infláció pedig alacsony. Szerinte nem haladnak rossz irányba. 

 

Ibrányi Sándor lakos: Azt látja, hogy fiatalok otthagyják az iskolát, olvasási, írási nehézségekkel 

küzdenek. Ezek a fiatalok nem tudják növelni a versenyképességet. 

 

Zs. Nagy Sándor képviselő: Ő a füzesgyarmati helyzetről beszélt. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Ezzel az ülést 16 

óra 40 perckor bezárja. 

 

K. m. f. 

 

 

 

   Bere Károly                Dr. Blága János 

  polgármester                                  jegyző 


