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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2015. március 26-án 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, Suchné Szabó Edit képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 

Vida Imre képviselő, Zs. Nagy Sándor képviselő  

 

SZMSZ szerint meghívottak: dr. Makai Sándor jegyző, Bánfi Attila KLAPI 

intézményvezető, Károlyi Zsigmondné Lurkófalva Óvoda vezetője, Lévainé 

Homoki Éva HJVKKKI igazgató, Turbucz Róbert Füzesgyarmati 

Városgazdálkodási Kft. ügyvezető, Szabó Zoltán Füzes Tv képviselője 

 

Napirendhez meghívott: Fehér László aljegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi 

osztályvezető, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető helyettes, Csák Zsolt 

csoportvezető 

 

Lakosság részéről: 2 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes 
(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. 

Megállapítja, hogy jelen van 9 fő képviselő, a testület határozatképes. 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: Kérdéseit igyekezett úgy összeállítani, 

hogy közérdeklődésnek számot adó legyen. Szeretné, ha a válasz lényegre törő, 

tömör legyen. 

 

Bere Károly polgármester: Ugyanezt kéri fordítva is. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Mik azok a visszajelzések, amelyek azt 

mutatják, hogy jó irányba megy a város? Itt elsősorban az emberek 

életkörülményeire gondol. Ebben Polgármester úrnak milyen szerepe van? 

 

Bere Károly polgármester: Igyekeznek a jelenlegi politikai, gazdasági 

helyzetben a lehető legtöbbet kihozni a város számára. Ez látszik az elmúlt évek 

pályázataiból. Füzesgyarmat a különböző statisztikákat figyelembe véve nem áll 

rosszabbul, mint békés megye hasonló települései. A munkanélküliségi 

adatokkal kapcsolatban inkább jobban áll a település. Inkább pozitívumokról 

tudna beszámolni, de ez inkább egy várospolitikai fórum témája tudna lenni. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Megjegyzi, hogy szegényesnek érzi a 

választ. Mit tesznek annak érdekében, hogyha valakinek lejár a segélyre való 

jogosultsága és utána ne kelljen ingyen munkát végezniük, mit tesznek azért, 

hogy ez ne ingyen legyen? 

 

Bere Károly polgármester: Akik jelentkeznek közmunkára, azoknak a 99%-át 

tudják foglalkoztatni, nagyon kevés az az ember, aki ingyen dolgozik. Ahhoz, 

hogy valaki segélyt tudjon igényelni, igazolnia kell, hogy 30 napot dolgozott 

valahol. Börtönviseltekkel fordult elő, hogy nem kaptak munkát, mert börtönben 

voltak. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Szeretné látni, hogy a pályázatok és a 

közbeszerzési eljárások milyen szintek áttekinthetőek és ellenőrizhetőek. A 

szavazók mennyire láthatnak ebbe bele?  

 

Bere Károly polgármester: Amennyiben nyilvános közbeszerzésről van szó, az 

interneten utána lehet nézni illetve a műszaki osztály ad tájékoztatást. A 

fejlesztésekről különböző közleményeket ki kell adnia az önkormányzatnak, a 

helyi újságban is szerepel. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Ő azt látja, hogy a településen sok 

embernek nincs internet hozzáférése, a drága újságot sem tudják megvenni. 



 

 

3 

 

Megkérdezi, hogy tanácsadók vannak-e a Polgármesteri Hivatalnál? Nekik mi a 

feladatuk, milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek és milyen a bérezésük? 

 

Bere Károly polgármester: Nincs tanácsadói munkakör a hivatalban. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: A városlakók tájékoztatása és annak 

helyessége miben jelenik meg? 

 

Bere Károly polgármester: Nem érkezett hozzá ezzel kapcsolatosan panasz. Ki 

van helyezve egy panaszláda a hivatal épületében. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: A civil szervezetek szabályozásáról 

szeretne tudni. 

 

Bere Károly polgármester: Azt nem az önkormányzat szabályozza, hanem a 

hatályos Ptk. és a civil törvény. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Ha egy civil szervezet élén pártkatona áll, 

akkor számára az már nem civil. 

 

Bere Károly polgármester: Ezt a felvetést nem tudja értelmezni. Ő például a 

Sportkörbe elnökségi tag, attól még nem Fideszes az egyesület. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Miért nem lehet arra törekedni, hogy 

független ember legyen a civil szervezetek élén? 

 

Bere Károly polgármester: Ezt az adott civil szervezet dönti el, hogy kit választ 

meg. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Az iparűzési adónak, az lenne a funkciója, 

hogy további munkahelyeket hozzanak létre belőle. Mit tesz annak érdekében 

Polgármester úr, hogy a segélyezés ne az iparűzési adóból történjen? 

 

Bere Károly polgármester: A hatályos jogszabályok alapján az iparűzési adót a 

település számára fontos dolgokra lehet elkölteni, kénytelenek ezt a szociális 

támogatásokra fordítani, mert másképp nem tudnának segíteni az arra 

rászorulóknak. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: A lakosság eldönti, hogy erre érdemi 

választ kapott vagy nem. Ő úgy gondolja, hogy nem. A versenypiacra hány 

közmunkás ment vissza? 
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Bere Károly polgármester: Minden évben körülbelül 10-20% megy el máshová 

dolgozni. Az elmúlt héten két közmunkás mondott fel és helyezkedett el a Kuka 

Robotics Hungária Kft.-nél. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Hallotta, hogy oktatást szerveznek a 

közmunkásoknak, amit helyesnek tart, azt viszont nem tartja helyesnek, hogy 

ebben azután nem foglalkoztatják őket. 

 

Bere Károly polgármester: Akik az állattenyésztési programban részt vettek, 

többen el tudtak helyezkedni helyi vállalkozónál. A közmunkába mindenkit 

foglalkoztatnak, azt hogy a cégek kit vesznek fel, azt nem az önkormányzat 

dönti el. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Miben mutatkozik meg, hogy a 

településünkön a közmunka nem diszkriminatív jellegű? Ő is szeretne 

elhelyezkedni, ő egy baloldali beállítottságú ember, megkapta, hogy ezért ő a 

közmunkaprogramban nem vehet részt. Ő ezt diszkriminációnak tartja. 

 

Bere Károly polgármester: Elmondja, hogy a lakos többször is részt vett már 

részt közmunka programban. A Lázár Tamás által szervezett közmunka 

programban is részt vett.  

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Igen. Az televízióban hallotta, hogy 

történt olyan eset, hogy egy polgármester azért mondott le, mert úgy érezte, 

hogy nem akar asszisztálni ahhoz, hogy a közmunkások nem hasznos munkát 

végeznek. Ezáltal ő részese a bűncselekménynek. Jelenleg Füzesgyarmaton 

milyen feladatokat látnak el a közmunkások?  

 

Bere Károly polgármester: Írásban el fogja küldeni, hogy jelenleg milyen 

közmunkaprogramok vannak. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Ez nem csak őt érdekli. 

 

Bere Károly polgármester: A helyi újságba megjelentetik. Füzesgyarmaton nem 

fordult olyan elő, hogy csak azért takarítják az árkot, hogy adjanak munkát az 

embereknek, mióta ő polgármester. Nem takarítják feleslegesen ugyanazt. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Aláírt 64. 000.- Ft-nak és csak 58. 000.- 

Ft-ot kapott kézhez. Azt mondta Polgármester úr, hogy egy hónapban pedig 

többet fizettek ki. Ez hogy fordulhat elő? 
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Bere Károly polgármester: A munkahelyi vezető később adta le a jelenléti ívet 

és a következő hónapban vonták le. Két napot nem ment be dolgozni a lakos, 

igazolatlanul hiányzott, ez levonásra került. 

 

Kovács Sándor Kont utcai lakos: Köszönti Polgármester urat, a képviselő- 

testület tagjait. Elmondja, hogy az elmúlt napokban, egy példaértékű összefogás 

valósult meg a füzesgyarmati Kastélypark Fürdő agglomerációjában működő 

vendéglátó vállalkozók körében, egy vállalkozó csoportot hoztak létre. A team 

tagjai már évek, évtizedek óta kapcsolódnak a Fürdő vérkeringéséhez. A céljuk 

ezen a településen megtalálni a megélhetésüket, az életcéljukat, tovább 

fejleszteni vállalkozásukat, különböző konstruktív innovációkat megvalósítani. 

Szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a fürdővendégek igényeit a 

szolgáltatásaik által, a legteljesebb mértékben ki tudják szolgálni.  Ennek 

érdekében a következő javaslattal fordulnak a testülethez: létre hoznának egy 

kft.-t, melyben 50%-os tulajdon rész illeti az Önkormányzatot, 50% pedig a 

vállalkozói team-et, így közösen tudnák üzemeltetni a fürdőt, mint egy 

szimbiózisban egymást segítve, együtt haladva előre, hiszen a cél közös (profit 

orientáltság, nagyszámú elégedett fürdő vendég). Erre precedens, és a 

konstrukciónak a sikerességét, már bizonyítja a Thermal Hotel Gara Gyógy-és 

Wellness Szálloda működése. A vállalkozó team vállalja, hogy az első évben a 

Kft. minimum 100.000.- Ft nyereséget fog realizálni, az eddigi 10-20 millió Ft 

veszteséggel szemben. A Kft. megvalósításával kiküszöbölhető hátrányokat 

vázolja fel: 

- veszteség növekedése 

- üzletek bezárása 

- munkanélküliségi ráta növekedése 

- segélyen élők számának növekedése 

- további szolgáltatások megszűnése 

- az eddigi helybeli támogatók elvesztése 

- elvándorlás, ezáltal csökken a település gazdasági, valamint népesség megtartó 

ereje. Holott több pályázat valósult meg az elmúlt időszakban Füzesgyarmaton, 

melyeknek egyik fő célja a népesség megtartása, és a helyi vállalkozások 

segítése. 

Rövid távú intézkedések felsorolása, a közösen előnyös működtetés céljából: 

- a vendéglátó egységek környezetének a parkosítása 

- gyerek játszótér létrehozása 

- szelektív szeméttároló kialakítása 

- nagy tömegeket vonzó rendezvények szervezése, lebonyolítása 

- alkalmazott gárda precíz, pontos munkavégzésre való ösztönzése 

- hétvégi éjszakai fürdőzés rendszerezése 

- több sportolási lehetőség kialakítása 

- nyitva tartás meghosszabbítása 

- jelentősebb délutáni kedvezmény bevezetése 
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- folyamatos kommunikáció 

Szerintük ez egy annyira innovatív együttműködési forma, hogy akár egy 

komolyabb média kampány lehetne belőle. Hiszen ebben a javaslatban az eddigi 

10-20 millió forintos veszteséggel szemben évi 10-20 millió forint plusz 100. 

000.- Ft nyereséget eredményez az Önkormányzatnak és a helyi lakosságnak. 

Szeretnének egy konstruktív megbeszélést záros határidőn belül, ezért kérik, 

hogy itt és most jelöljék ki, hogy mikor, hol és kivel tudják ezt a megbeszélést 

lefolytatni. Megköszöni, hogy meghallgatták. 

 

Bere Károly polgármester: A héten kapott az Önkormányzat egy másabb 

hangvételű levelet a vállalkozók ügyvédjétől. 

 

Kovács Sándor Kont utcai lakos: Az nem ide tartozik. 

 

dr. Makai Sándor jegyző: Ezzel összefügg. 

 

Kovács Sándor Kont utcai lakos: Nem, ez egy teljesen más dolog. 

 

Bere Károly polgármester: A következő testületi ülésen fognak foglalkozni ezzel 

a témával. A két témát összekapcsolná, ha ez megfelel. Egy pár kérdést Ő is 

feltenne az üggyel kapcsolatosan. Ezt hogy gondolják kiküszöbölni, hogy az 

Önkormányzat betesz közel 500 millió forintot a cégbe, ennyi a fürdő eszmei 

értéke. Önök hogyan tudnak ennyi tőkét beletenni? Legalább az ez évi veszteség 

felét el tudnák különíteni a kb. 16 millió Ft felét. 8 millió Ft-tal be tudnának 

szállni? 

 

Kovács Sándor Kont utcai lakos: Ez a további megbeszélés tárgyát képezi. 

 

Bere Károly polgármester: Ezen a két dolgon kellene gondolkozni. 

 

Kovács Sándor Kont utcai lakos: Miért üzemeltet a város olyan Kft.-ket, 

amelyek folyamatos veszteséget termelnek? 

 

Bere Károly polgármester: A Kastélypark Fürdő, amely veszteséges, illetve a 

Füzesgyógy Kft. első éve. 

 

Kovács Sándor Kont utcai lakos: Volt már nyereséges a fürdő mióta 

megalakították a Kft.-t? 

 

Bere Károly polgármester: Igen, 2012-es évben. 

 

Kovács Sándor Kont utcai lakos: És az óta? 
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Bere Károly polgármester: Az utóbbi két évben nem volt nyereséges. Attól, 

hogy bevonunk tőkéstársat nem biztos, hogy nyereséges lesz. 

 

Kovács Sándor Kont utcai lakos: Azt a Kft.-t, amely az utolsó két évben 

veszteséges, meg kell szűntetni. 

 

Bere Károly polgármester: Ez nem ilyen egyszerű, egy közfeladatról van szó. 

 

Kovács Sándor Kont utcai lakos: Szeretnének leülni és megbeszélni, vannak 

ötleteik. Azt szeretnék, ha Füzesgyarmat Városának vagyona gyarapodjon. 

Szeretnék látni, hogy fejlődik a város. 

 

Bere Károly polgármester: Szeretné elkérni ezt az anyagot, amit felolvasott, és a 

következő Gazdálkodási és Ellenőrző Bizottsági ülés keretében megtárgyalják. 

Április utolsó hetében, keddi napon várható az ülés. Legjobb az lenne, ha 

emailben el tudná küldeni az anyagot. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. 

Megköszöni az érdeklődést a lakosság részéről. Köszöni a részvételt, ezzel a mai 

közmeghallgatást bezárja. 

 

A Képviselő-testület nyílt üléssel folytatja a munkáját. 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Bere Károly         dr. Makai Sándor  

polgármester                                    jegyző 

 


