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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2014. május 29-én a 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 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, Szabó László 

képviselő, Várkonyiné Csáforda Éva képviselő  

 

Távol maradt: Vida Imre képviselő 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívottak: dr. Makai Sándor jegyző, 

Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezető, Szabó Lászlóné ESZI telephely-

koordinátor, Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. ügyvezető, 

 

Napirendhez meghívott: Fehér László aljegyző, Vízer Istvánné szociális 

csoportvezető, Csák Zsolt csoportvezető 

 

Lakosság részéről: 4 fő 

 

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

 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. 

Megállapítja, hogy jelen van 7 fő képviselő, a testület határozatképes. Ibrányi 

Éva és Vida Imre képviselő, később fog érkezni. Idén nem került sor konkrét 
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napirend felvetésére. A törvény és az SZMSZ szerint egy másik fórum, amit 

évente meg kell tartani az a Várospolitikai Fórum. Közmeghallgatás ilyen 

formájában másodjára szerepel. Jegyző úrtól kapta a tájékoztatást, hogy amely 

kérdésekre itt nem tud válaszolnia a testület, abban az esetben 15 nap áll a 

testület rendelkezésére, hogy írásban megküldje a választ. Átadja a szót a 

megjelenteknek. 

 

Ungi Lajosné Batthyány utcai lakos: Az utcába problémák vannak. Ő a legutolsó 

házba lakik. A mentő és a betegszállító nehezen tudja megközelíteni, nagy a sár. 

Járdaügyében elmondja, hogy 8-10 cm-re oda van ültetve a sövény. Járnak 

hozzá kerekes székkel, őket akadályozza a közlekedésben. Keskeny a járda. 

Szeretné, ha a sövényt kivágnák. Telefonon többször szólt ez ügyben, de nem 

történt megoldás. Szeretné, ha megcsinálnák a köves utat. Előfordult olyan eset, 

hogy a betegszállító nem tudott a sártól lemenni a házáig. Szeretné, ha béke 

lenne az utcába. Ne egy ember domináljon az utcába. 

 

Bere Károly polgármester: Megköszöni a felvetést. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: A járda megszélesítésére csak akkor 

kerülhet sor, ha az az egy háztulajdonos miatt ha felszednék a járdát. Nem csak 

azon a 25 m-es szakaszon, amelyen a vita zajlik, hanem az utca legvégéig. 

Lassan egy év nem oldódik meg ez a járda probléma. 1 tulajdonos álláspontját 

veszik figyelembe 8 tulajdonossal szemben. Egy másik ügyben jött ide. 

Munkahelyteremtés céljából volt egy fórum Szeghalmon a Munkaügyi 

Központnál. Arról volt szó, hogy a munkáltató és a munkavállaló találkozik. 

Építőipar részéről nem volt munkáltató. dr. Kovács József köszöntötte  

polgármestereket. Egy polgármester sem volt ott. Bere Károly polgármester úr 

sem volt ott. 

 

Megérkezett Ibrányi Éva képviselő 

A Képviselő-testület 9 tagjából 8 tagja van jelen. 

 

Bere Károly polgármester: Nem volt ott. Ez nem önkormányzati hatáskör, 

megkéri, hogy ezen ne vitatkozzanak. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Azért jött el, mert meg volt hirdetve, hogy 

dr. Kovács József jelen lesz. Úgy képviselik az embereket az országgyűlésbe, 

hogy meg sem akarják hallgatni. Nem érti, hogy akarja képviselni a lakosságot, 

ha nem akarja az embereket meghallgatni. Úgy nyert választást, hogy nem volt 

programja. Vitázni nem akar, az embereket meghallgatni nem akarja. Tegnapi 

nap a Polgármester úr megmondta neki, hogy az Önkormányzatnál nem tud neki 

munkát adni. 
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Bere Károly polgármester: A mai nap kapott munkát. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Igen, a Vízügynél. Volt egy olyan eset, 

hogy aláíratták vele, hogy kifizetendő összeg: 64. 000.- Ft, és valójában kapott 

58. 000.- Ft-ot. 

 

Bere Károly polgármester: Tájékozódott ebben a kérdésben. 2 napon nem vette 

fel Ibrányi Sándor a munkát és emiatt történt ez a levonás. 

 

Laskai András Vécsey utcai lakos: Nyugati temető közelében lakik. A 

temetőben nincs megoldva a vízellátás. Az emberek nem tudják a virágokat 

meglocsolni. 

 

Bere Károly polgármester: Beszéltek erről a tiszteletes úrral, azt gondolta, hogy 

ez a probléma megoldódott. 

 

Ungi Lajosné Batthyány utcai lakos: A temetőben az árnyékszéket is meg 

kellene csinálni. Be van szakadva. A vizet már tavaly is otthonról kellett vinnie. 

 

Bere Károly polgármester: A nyugati temető a Református Egyház tulajdona, ő 

is a kezelője. 

 

Turbucz Róbert Városgazdálkodási Kft. Ügyvezetője: Jelezték neki is, 

megtörtént tavalyi évben ez a kútfúrás, csak nem működik. Egyeztetni fog 

tiszteletes úrral mindkét felmerülő problémáról. 

 

Ibrányi Sándor Batthyány utcai lakos: Nagyon keveset hall a 

munkahelyteremtésről. Nem tudja, elképzelni, hogy 45 évesen hátralévő 

életében közhasznú munkásként kell dolgoznia. Nem tud elhelyezkedni a 

versenypiacon. Az embereknek azt mondják, hogy legyenek vállalkozók. 

Ahhoz, nem csak a szakmához kell érteni, hanem a pénzhez is, pályázatokat 

meg kell nyerni, le kell bonyolítani. Nagyon sok mindenhez kell érteni. 

Szeretné, ha lenne egy felkészítő tanfolyam, tájékoztatás erről. Szerette volna dr. 

Kovács Józsefnek elmondani, hogy Magyarországon vállalkozások jöhessenek 

létre, ez nem erőből megy, szükség van kiszámíthatóságra, tervezhetőségre, 

jogbiztonságra. Véleménye szerint egyik sem működik ma Magyarországon. 

 

Bere Károly polgármester: Kőművesünk Tőkés József, 1 hónapot dolgozott az 

Önkormányzatnál, ő mindig el tudott helyezkedni. Mindig hívják dolgozni. El 

kellene gondolkozni, hogy miért nem hívnak. Ezzel szeretné lezárni. 
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Bere Károly polgármester: Megköszöni az érdeklődést a lakosság részéről. 

Köszöni a részvételt, ezzel a mai közmeghallgatást bezárja. 

 

A Képviselő-testület szünet után nyílt üléssel folytatja a munkáját. 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Bere Károly       dr. Makai Sándor  

 polgármester              jegyző 

 


