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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 21-én 10.00 
órai kezdettel megtartott KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL.

Az ülés helye: Fülesd Önkormányzat Képviselő-testületének tanácskozóterme (4964 Fülesd, 
Kis u. 4.)

Jelen vannak:      
1. Márton László polgármester, 
2. Böszörményi Sándor,
3. Fülep László, 
4. Szabó Endre, 
5. Varga Ildikó,
6. Varga Tibor képviselők.

Távolmaradását bejelentette:
---
Jelen van továbbá tanácskozási joggal:

1. Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna körjegyző
2. Tóth Jenő Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke.

                     
Márton László Fülesd polgármestere:

Köszönti  a  megjelenteket.  Ismerteti,  hogy  az  1990.  évi  LXV.  törvény  helyi 
önkormányzatokról 13. § szerint:

13. §  A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart,  
amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és  
javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatás intézményének az a célja,  hogy a lakosság a képviselő-testület  fóruma 
előtt felvesse problémáit. 

Márton  László  polgármester  ismerteti  a  megjelenteknek  a  2009.  évi  legfontosabb 
eseményeket:

2009.  február  1-től  Szabó  István  helyettesítő  körjegyző  látta  el  a  körjegyző  feladatokat 
Sonkád és Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzőségénél, Balogh Erzsébet betegsége 
idejére. 

Az együttműködés a három település – Sonkád, Kölcse, Fülesd – között, még közelebb hozta 
egymáshoz a községeket. 

Sajnos Balogh Erzsébet körjegyző nő betegsége súlyosnak bizonyult, olyannyira, hogy nem 
tért már vissza közénk. 2009. májusában elhalálozott. 
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A képviselő-testület 2009. júliusában határozatot hozott pályázat kiírásáról körjegyzői állás 
betöltésére. 2009. augusztus 17-én eredményesnek nyilváníthattuk Sonkád Község képviselő-
testületével karöltve a  pályázati  kiírást,  mert  a  két  képviselő-testület  az 5 jelölt  közül Dr. 
Birta-Bőnyei  Zsuzsanna  pályázatát  támogatta,  aki  2009.  szeptember  1.  óta  látja  el  a  két 
településen a körjegyzői feladatokat. Ez úton mutatom be az itt megjelenteknek a körjegyző 
asszonyt. 

Pár szóban ismertetem a 2009. évi települési költségvetés legfontosabb tételeit, a T. lakosság 
tájékoztatására:

A költségvetés  módosított  főösszege  107.562 ezer  Ft,  melyből  32.104 ezer  Ft  a  tervezett 
forráshiány összege. 

A gazdálkodási döntések meghozatalakor az elsődleges cél a működőképesség fenntartása. 
Elmondhatjuk,  hogy a segély kifizetések sosem kerültek veszélybe,  mely már önmagában 
elégedettséggel tölt el minket a nagyon nehéz gazdasági helyzetben. 

Önállóan intézményt Fülesd Község nem tart fenn. A központi költségvetési döntések miatt ez 
mára már lehetetlen. Pénzügyi ösztönzőkkel a kormány mindenképp a társulások (hatósági, 
intézményfenntartó) létrehozását, az azokhoz való csatlakozást szorgalmazza. 

Közoktatási  intézményfenntartó társulás keretében közösen tartjuk fenn Kölcse, és Sonkád 
településsel a fülesdi telephelyű óvodát, a sonkádi telephelyű óvodát és a Kölcsei általános 
iskolát. 

2008. január 1-től a társulás sajátos formáját hoztuk létre Sonkád településsel: Körjegyzőséget 
tartunk fenn Sonkád gesztorságával. Az Ötv. szerint: Körjegyzőség:

„39.  §  (1)  Az  ezernél  kevesebb  lakosú,  a  megyén  belül  egymással  határos  községek  az  
igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezernél több, de  
kétezernél  kevesebb lakosú  község  is  részt  vehet  körjegyzőségben,  körjegyzőség  székhelye  
kétezernél  több  lakosú  település  is  lehet.  A  körjegyzőség  fenntartásának  költségeihez  az  
érdekelt  képviselő-testületek  -  eltérő  megállapodás  hiányában  -  a  településük  
lakosságszámának arányában járulnak hozzá.

(2) Az ezernél kevesebb lakosú község képviselő-testülete is létrehozhat önálló hivatalt, ha a  
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.

(3) A körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A döntést a  
kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni.

40. §  (1) Körjegyzőség alakításáról az érdekelt  települések képviselő-testületei  állapodnak  
meg. A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző kinevezéséhez a  
körjegyzőséghez  tartozó  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  
egybehangzó döntése szükséges. A körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség  
szerint a képviselő-testületek együttes ülésen határoznak.
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(2)  A  körjegyző  ellátja  a  képviselő-testületek,  a  bizottságok  és  a  települési  képviselők  
működésével  kapcsolatos  igazgatási  feladatokat,  a  polgármesterek  hatáskörébe  tartozó  
államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását.

(3) A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott  
a szükséges tájékoztatást megadni.

(4) A körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról.

(5) A körjegyző vagy megbízottja a képviselő-testületek - egyeztetett - szervezeti és működési  
szabályzatában  meghatározott  gyakorisággal,  hetente  legalább  egy  napon köteles  minden  
községben ügyfélfogadást tartani.

(6) A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek  
polgármesterei együttesen végzik.”

2009. januártól a szociális  alapfeladatokat is társulásban látjuk el.  A gesztor itt  is  Sonkád 
település.  Itt  összesen 8 község fogott  össze a  szociális  és  gyermekjóléti  alapszolgáltatási 
feladatok közös ellátására. Ezek: Sonkád, Fülesd, Kölcse, Botpalád, Kispalád, Milota, Uszka, 
Magosliget. 

Az  önkormányzatunk  pénzügyi  stabilitásán  sokat  rontott  2009-ben,  hogy  nem  lettünk 
jogosultak önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. Ennek 
szakmai okai vannak, és egyik elsődleges az, hogy nincsenek intézményeink. E hátrány alól 
azonban  mégis  kibúvó  a  társulásokban  való  részvétel,  mert  így  sokkal  több  a  központi 
támogatások aránya és összege,  és kevesebbet kell  a településnek átadni a gesztoroknak a 
szabad felhasználású normatív támogatásokból. Az ÖNHIKI előleget azonban az év elején 
megigényeltük az előző évi megítélt  támogatási  összeg 40 %-ában, melyet így kamatostól 
kellett visszafizetnünk december 31-ig. 

Népességstatisztika:

A lakosság elöregedése jelentős. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy 2009-ben 14 haláleset 
történt és 1 születés. 

Tájékoztatás egyéb témákban:

2009.  tavaszán  a  Szociális  Földprogram  keretében  a  legrászorultabbaknak  műtrágyát, 
vetőmagot, vetőburgonyát és hagymát oszthattunk szét. Ez pályázati forrásból valósult meg. 

2009.  májusában  a  közszolgálati  televízió  Főtér  című  műsora  filmezett  településünkön 
büszkeségünkre. 

2009. júniusában a Baptista szeretetszolgálatnak köszönhetően élelmiszersegélyt oszthattunk 
szét minden egyes lakosunknak. 

2009. júliusában szintén pályázati forrásból fűkaszát vásárolhattunk a parlagfű-mentesítést is 
elősegítve településünkön. 
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2009. augusztusában  kicsit és nagyon számára is közös programot, kikapcsolódást jelentve 
lekvárt főztünk a falumúzeum területén az ott termett szilvából. 

2009. szeptemberében a ravatalozó környékének megvilágításáról gondoskodtunk. 

Volt részünk átfogó hatósági vizsgálatokban is az idén, és jelentősebb hibát nem tártak fel. 

Ez úton szeretném megköszönni az Önkormányzat, a Körjegyzőség és a képviselő-testület ez 
évi munkáját, minden jók kívánva a következő évhez. 

Megköszönöm a megjelent lakosoknak, hogy megjelentek a közmeghallgatáson ilyen közel a 
karácsonyhoz, és átadom a szót, hogy az Önöket érdeklő kérdéseket, kéréseket a képviselő-
testülethez címezhessék. 

Trancsku Miklós fülesdi lakos:

A vízműszolgáltatóval kapcsolatban lenne kérdésem. Az ivóvíz szolgáltatás most is akadozik, 
mondhatni egyáltalán nem kielégítő, és még a legszükségesebb igényeket sem elégíti ki. 

Márton László Polgármester:

Csőtörés kijavításán dolgoznak, ez a hiba oka jelenleg. Nagyon rossz gyakorlatot folytatnak, 
mert  ha  valamely  utcában  hiba  van,  akkor  nem  csak  meghatározott  részen  zárják  el  a 
vízszolgáltatást,  hanem  az  egész  településen.  Fogunk  jelezni  az  illetékeseknek,  hogy 
amennyiben  megoldható  kevesebb  korlátozással  is,  akkor  a  jövőben  ennek  megfelelően 
járjanak el. Valamint azt is kérni fogjuk a szolgáltatótól, hogy a szolgáltatás korlátozása vagy 
felfüggesztése  esetén  jelzést  küldjenek  a  településre,  hogy időben fel  tudjon rá  mindenki 
készülni, és megfelelő mennyiségű vizet vételezhessen az átmeneti időszakra. 

Trancsku Miklós fülesdi lakos:

A település tűzcsapjainak ellenőrzése mikor történt meg?

Márton László Polgármester:

A közműszolgáltatónál jeleztük, hogy az Önkormányzat minden évben ellenőrzi a tűzcsapok 
állapotát. Az állapotfelmérésről készült jegyzőkönyvet megküldjük a közszolgáltatónak is. A 
Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. ügyvezetője Szatmári Zoltán reagált rá, és el is 
kezdték a településen a tűzcsapok karbantartását. 

Trancsku Miklós fülesdi lakos:

A hulladékszállítással  kapcsolatosan  az  a  véleményem,  hogy  a  heti  egyszeri  szállítás  a 
település  lakosságának  korcsoport  szerinti  megoszlását  –  elöregedés-  figyelembe  véve 
túlságosan gyakori. Van olyan idős ember, aki havonta egyszer szállíttatja el a kommunális 
hulladékát.  Elég  magas  a  díj.  Nem  lehetne  ezt  csökkenteni  azzal,  hogy  kevesebbszer 
szállítanak?
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Márton László Polgármester:

Folytattunk tárgyalásokat a szolgáltatóval arra vonatkozóan, hogy kéthetes gyakorisággal is 
szállíthatnának.  Sajnos  azonban  a  díj  nem csökkenne  ezzel  arányosan,  szinte  ugyanannyi 
lenne,  mint  az  heti  szállításánál.  Ezért  döntött  úgy  a  település-vezetés,  hogy  heti 
rendszerességgel szállítsanak. Ezen túl a környezetvédelmi előírások is ezt indokolják. 

Tudom, hogy probléma az, hogy ahol egyedül élő van, ott is annyi a szemétszállítás díja, mint 
egy népesebb családnál.  Ez szociálisan biztosan méltánytalan,  de a  díj  megállapítása más 
szempontok  szerint  történik  a  szolgáltatónál,  valamint  a  díjkalkuláció  szempontjait  a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény szabályozza, tehát a szolgáltató keze is meg van kötve. 

Próbálunk egyezkedni a szolgáltatóval, hogy kedvezményt adjanak azoknak, akik a szállítható 
háztartási hulladéknak csak töredékét termelik. 

Dani Csabáné fülesdi lakos:

Szokták-e  ellenőrizni,  hogy  aki  nem  kötött  rá  a  szennyvízhálózatra,  az  mihez  kezd  a 
szennyvízével? Tudomásom szerint van olyan személy, aki illegálisan kötött rá a hálózatra. 

Márton László Polgármester:

A közműszolgáltatónál már tettünk erre vonatkozó jelzést,  és azt az ígéretet  kaptuk, hogy 
felülvizsgálják a kialakult helyzetet. 

Fentieken túl más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. 

Márton László Polgármester:

Megköszöni a megjelenést, és boldog karácsonyt és új évet kíván mindenkinek. 

k.m.f.

Márton László Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna 

polgármester Körjegyző
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