
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2015. december 17-én Folyáson a Közösségi Térben a Folyás Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 17.30 órakor megkezdett 

k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l .  

Szavazati joggal jelen vannak:  

Magyar  Sándor  polgármester 

Csirmaz János  alpolgármester 

Cseh Attiláné              képviselő 

 

Igazoltan távol van:              Bártfai Ferenc             képviselő 

 Burján János               képviselő     

 

Meghívottként:                    Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

 A közmeghallgatáson megjelent 2 fő folyási állampolgár 

 

Magyar Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 

a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. A 

közmeghallgatást megnyitotta.  

 

Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően, a megjelentek 

számára tekintettel kötetlen beszélgetés formájában tartsa meg a testület a közmeghallgatást  

 

A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. 

 A képviselő testület 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

polgármester javaslatát. 

Napirendi pontok: 

Különfélék 

 

 

1. napirendi pont: Különfélék 

 

Magyar Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelent folyási lakosokat. A 

közmeghallgatásnak eredetileg két napirendje lett volna, de az általa előkészített ismertetők a 

lakosság széles körének adott volna tájékoztatást az önkormányzati munkáról, a megjelenteket 

nem biztos, hogy minden érdekelné ebből. Ezért javasolta, hogy kötetlen legyen a beszélgetés 

és azokat a kérdéseket tárgyalják, meg, ami a megjelenteket érinti.  

 



Gyöngy István Folyás Árpád tér 1/a. szám alatti lakos szerint eléggé sajnálatos, hogy csak 

ennyi ember kíváncsi az önkormányzatnál folyó munkára.  Érdektelenség van a településen.  

Derecskei Jánosné Folyás Váci Mihály utca 7. szám alatti lakos elmondta, hogy ő személy 

szerint elégedett az önkormányzat munkájával. A lakókörnyezete megszépült, csak a köves út 

hiányzik.  

Magyar Sándor polgármester: Az utak valóban rossz állapotban vannak, és egyre romlanak. 

Ahol nincs aszfalt, ott zúzott kővel fogjuk feltölteni az utakat. Hajdúnánásnak van gépe erre a 

feladatra, a gléder 7.000 – 7.500 Ft/óra munkadíjért jön át. A problémát csak növeli, hogy a 

padkák magasabban vannak az úttesttől, azt is meg kell nyesni, hogy a víz lefolyjon.  

Csirmaz János alpolgármester álláspontja továbbra is az, hogy a kukás autó és a busz teszi 

tönkre az utakat. Ezek nagyon nehéz járművek. A busz a magtárnál is meg tudna fordulni, 

nem kellene bejönnie a faluba. A zúzott kővel történő feltöltésről már volt szó korábban is, de 

felhívja a figyelmet arra, hogy az út és padka találkozásánál van mélyedés, amit szintén zúzott 

kővel kell feltölteni.  

Magyar Sándor polgármester véleménye, hogy oda olyan anyag kell, amelyik nem csúszik 

szét, hanem inkább tömörödik. Ennek a megoldását meg fogja nézni és tavasszal a munkákat 

megkezdik.  

Csirmaz János alpolgármester jelezte, hogy néhány helyen a járdákra is fordítani kell, 

nagyon rossz állapotban vannak.  

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy teljes utcaszakaszt nem vállal fel az 

önkormányzat, de ahol nagyon rossz állapotban van a járda, ott igen. Az önkormányzat 

felméri az anyagszükségletet és az alapanyagot be fogja szerezni hozzá. A jövő évre 

beütemezi az önkormányzat a járdafelújításokat is.  

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester a 

közmeghallgatást 17. 55 órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

  polgármester  jegyző 
 

 

 


