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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2019. december 19-én 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:  
Koncz Imre polgármester, 
Dr. Barta Krisztina képviselő, 
Báló Sándor Zsolt 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: 
Tőkésné Gali Mónika Tourinform Körös-Sárrét irodavezetője, Kovács Márton Kastélypark Fürdő 
Kft. ügyvezetője, Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője 
 
Napirendekhez meghívott: 
Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető, Tóth Eszter szociális csoportvezető, Csák Zsolt műszaki 
csoportvezető, Pardi-Papp Ágnes jegyzői referens 
 
 Lakosság: 10 fő (jelenléti ív szerint) 
 
Jegyzőkönyvvezető: Lázár Kata 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 
 
Koncz Imre polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit, aki az Önkormányzat Közmeghallgatásán 
megjelent. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mindenki jelen van. A 
közmeghallgatás alkalmával az itt megjelentek közvetlenül tehetnek fel kérdéseket vagy mondhatják 
el véleményüket a Képviselő-testület részére. 
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A közmeghallgatás napirendje: 
 

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

Első napirend 
 
1. A település lakosságának kérdései, véleménye az önkormányzat működésével kapcsolatban 
 
Koncz Imre polgármester: Megkéri, hogy akinek kérdése vagy véleménye van, azt mondja el. 
 
Ibrányi Sándor lakos: Szeretné megtudni a 2018. évi zárszámadás és a 2019. évi költségvetés adatait. 
Szeretné megtekinteni a leköszönt, valamint az új Képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozatát. 
Érdeklődik a város vagyoni helyzete iránt, szeretné tudni a település bevételeit és költségvetési 
hiányát. Javasolja, hogy Fórumot hozzanak létre, ahol a lakosság megtudhatja, hogy milyen 
változások várnak a településre. Véleménye szerint el kellene gondolkozni, hogy az Amondó helyi 
újságnak milyen irányba kellene elmozdulnia, mivel értesülése szerint többen nem tartják elég 
tartalmasnak. Továbbá szeretné tudni, hogy az Önkormányzat milyen hatáskörrel és 
eszközállománnyal rendelkezik, hogy az önrendelkezés megvalósuljon? Említést tesz a 
közmunkaprogramban dolgozók bérkiegészítéséről. Valamint úgy hallotta, hogy a település vezetése 
úgy került átvételre, hogy a leköszönő vezetés által a költségvetési tételek nem kerültek igazolásra. 
 
Koncz Imre polgármester: A 2018. évi zárszámadás 2019. márciusában készült el, ami megtalálható 
az önkormányzat honlapján, valamint a 2019. évi költségvetés is megtalálható a honlapon, ezek 
nyilvános adatok. A leköszönt képviselők vagyonnyilatkozatát nem áll módjukban megmutatni, 
hiszen a képviselői megbízatás megszűntével ezt vissza kellett adniuk. A jelenlegi képviselők 
vagyonnyilatkozatát meg lehet tekinteni az Önkormányzatnál.  
 
Ibrányi Sándor lakos: Kijelenti, hogy neki nem személyekkel van gondja, hanem a korábbi rendszert 
szeretné megszüntetni. Véleménye szerint az is ugyan olyan felelős, aki hagyta ezt megvalósulni, 
mint aki ezt a rendszert létrehozta.  
 
Koncz Imre polgármester: A fórummal kapcsolatban elmondja, hogy az Önkormányzatnak 
kötelessége évente kettőt tartani, de természetesen amennyiben a lakosság részéről többre van igény, 
annak sincs akadálya, viszont kéri, hogy előtte fogalmazódjanak meg kérdések, a témával 
kapcsolatban. Az Amondó újságnak van egy fix szerkezete és vannak állandó szerzői, de ez az az 
újság, ahová bárki írhat. Az újságnak méretbeli korlátja van, adott méretre és oldalszámra van 
szerződésük. Kéri, hogy az önrendelkezésre szükséges eszközökkel kapcsolatos kérdését fejtse ki 
bővebben. 
 
Ibrányi Sándor lakos: Milyen hatáskörrel és eszközállománnyal kell rendelkezni, hogy meg tudjon 
valósulni az, hogy a helyiek dönthessék el, hogy helyben mi hogyan működjön? 
 
Koncz Imre polgármester: Van egy önkormányzati törvény, ami kereteket szab annak, hogy az 
Önkormányzatnak milyen kötelezettségei és jogai vannak, amihez a költségvetésbe eszközöket is 
rendel az Országgyűlés. Az, hogy ez a költség mire elég, azt az önkormányzatoknak kell beosztaniuk. 
A következő kérdés a bérkiegészítésre vonatkozott. Maga a rendszer a közfoglalkoztatási programot 
érintette. Megvan, hogy az állam mennyi bért térít meg a közfoglalkoztatottaknak, viszont az 
Önkormányzat ezt az eddigi gyakorlat szerint kiegészítette, amivel a gond, hogy az állam erre 
fedezetet nem biztosít. Ez évente 40-50.000.000 Ft többletet rótt az önkormányzati költségvetésre, 
ami nem fenntartható. Elismeri, hogy a közfoglalkoztatotti bérből nem lehet megélni, de ezt nem is 
arra találták ki. Átmeneti megoldásnak jó, de a bérkiegészítést anyagilag nem tudja az Önkormányzat 
finanszírozni. Az átadás-átvételnek törvényi keretei vannak, meg van szabva, hogy ennek az 
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anyagnak mit kell tartalmaznia. A Kormányhivatal munkatársának jelenlétében kell megtörténnie, 
ami törvényszerűen lezajlott. Minden év zárszámadása nyilvános, ami a települési honlapon 
megtalálható. 
 
Dr. Blága János jegyző: A www.fuzesgyarmat.hu honlap rendeletek menüpontjában megtalálhatóak 
egészen 2012-től a zárszámadási és költségvetési rendeletek, a képviselői illetményekkel kapcsolatos 
rendeleteket, valamint az összes önkormányzati rendeletet, amit meg is mutat a kivetítőn. 
 
Jónás Tamás lakos: Véleménye szerint ma már Füzesgyarmaton életformává vált közmunkásnak 
lenni. Életerős, fiatal nők és férfiak is közmunkásként dolgoznak, nem keresnek munkát. Javasolja, 
hogy helyileg tegyen valamit az Önkormányzat, például, ha valaki egy éven belül nem talál munkát, 
ne biztosítsanak neki tovább járadékot. A következő kérdése a CSOK-kal kapcsolatban lenne, hiszen 
nem szeretné, ha ugyan az megtörténne, mint korábban a SZOCPOL-lal, amikor a tulajdonosok öt 
éven belül eladták a lakásokat. Javasolja, hogy amíg a 18. életévét nem tölti be a legkisebb gyermek, 
addig ne lehessen eladni a lakást. 
 
Koncz Imre polgármester: A közmunkának az Önkormányzat csak végrehajtója, a kereteket az állam 
szabja meg. Az Önkormányzat csak azt döntheti el, hogy él vele vagy nem. Úgy gondolja, hogy ez 
arra tényleg kevés, hogy normálisan meg lehessen élni, de átmeneti segítségnek jó. Azt mindenki 
maga dönti el, hogy ezzel él vagy más igényei vannak. Se rendelettel, se törvénnyel nem lehet 
kötelezni senkit, hogy egy adott időn belül találjon más munkát. A CSOK-hoz az Önkormányzatnak 
nincs köze, ez törvényi szabályozás, nem hozhatnak ezzel kapcsolatban döntéseket. 
 
Szuja Mihály lakos: Az Agrárminisztérium jövő év februárjára hirdet egy un. országfásítási 
programot, amit szeretne a figyelmükbe ajánlani.  
 
Koncz Imre polgármester: Személy szerint nem tudott erről a lehetőségről. A programjukba is benne 
volt a fásítás, ezért azokat az önkormányzati területeket már kigyűjtötték, amik szóba jöhetnek fásítási 
szempontból. 
Megállapítja, hogy nincs további kérdés, hozzászólás. Ezzel az ülést 16 óra 18 perckor bezárja. 
 

K. m. f. 
 
 
 
   Koncz Imre                Dr. Blága János 
  polgármester                                  jegyző 

http://www.fuzesgyarmat.hu/
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