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Készült: Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-án 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. Fecske György,
3. Sólyom Béla,
4. Varga Tibor képviselők.

Távolmaradását bejelentette:
1. Böszörményi Sándor képviselő.

Jelen van továbbá tanácskozási joggal:
1. Dr. Birta 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  2010.  évi  legfontosabb 
eseményeket:

Az Önkormányzat igyekezett 2010-ben a ügyfélbarát módon viszonyulni a lakosainkhoz, és 
más hozzáforduló ügyfelekhez is. 

Az Önkormányzatnál nagyon nagy mértékű az eladósodás. A képviselő-testület és személy 
szerint  a  Polgármester  minden  tőle  telhetőt  megtesz  annak  érdekében,  hogy  a  lakossági 
kifizetések időben teljesüljenek. 

2010-ben  az  Önkormányzat  pályázatnak  köszönhetően  két  alkalommal  részesült 
élelmiszersegélyben.  Ez  nagy  horderejű  dolognak  tekinthető,  és  visszajelzések  szerint  a 
lakosság elégedettségére adhattuk át a csomagokat. 
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Ezzel  beszámolóját  befejezi,  és  kéri,  hogy  a  lakosok  tegyék  fel  kérdéseiket  a  képviselő-
testülethez.

Pisák Pál Lajosné Fülesdi lakos:

Megfogalmazza  kérdésként,  hogy  az  élelmiszersegélyt  hogyan  kapták  a  lakosok?  Kinek 
köszönhető? Azt feltételezi, hogy nem az önkormányzat saját erejéből teremtette elő, hiszen 
köztudomású, hogy az Önkormányzat milyen rossz anyagi helyzetben van. 

Hozzáteszi,  hogy  a  falu  lakosságának  nagy  része  is  erősen  el  van  adósodva,  hátrányos 
helyzetben élnek. Segítségre szorulnak, és az Önkormányzat eladósodottsága nem válasz és 
megoldás a segítségért az Önkormányzathoz forduló emberek számára. 

Véleménye szerint a fülesdi lakosoknak több segítséget kellene nyújtani. 

Kérdésként  megfogalmazza  a  polgármesterhez  címezve,  hogy  melyek  a  Polgármester 
hatáskörei,  feladatai?  Elmondja,  hogy tudomása  szerint  a  közfoglalkoztatás  irányítása  is  a 
Polgármester  feladatai  közé tartozik.  Véleménye szerint  a közfoglalkoztatás  szervezésében 
nagyon hangsúlyt kellene, hogy kapjon a rászorultsági elv. 

Szintén megfogalmazza kérdésként, hogy ki a településen a falugondnok? 

Márton László Polgármester:

Köszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy személyes támadásként értékeli a hozzászólás nagy 
részét, ezért azokra nem reagálna. 

Elmondja, hogy a falugondnokot mindenki ismeri a településen, ő személy szerint Sólyom 
Béla. 

Ismerteti,  hogy  az  élelmiszersegélyt  a  Gyermekétkeztetési  Alapítványtól  kapta  az 
Önkormányzat pályázat útján. 

Polgármester feladat  és hatásköreit  jogszabályok határozzák meg. Ezt nem lehet felsorolni 
röviden, és e fórumon teljes körűen sem. 

Személy szerint mindent ellát, amit a település érdeke megkíván. 

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

Márton László Polgármester:

Megköszöni a megjelenést, és boldog karácsonyt és új évet kíván mindenkinek. Elmondja, 
hogy bármilyen kérés, kérdés merül fel, egész évben áll a lakosok rendelkezésére. 

k.m.f.

Márton László Dr. Birta Zsuzsanna 
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polgármester Körjegyző
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