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A közmeghallgatáson megjelent 32 fő folyási állampolgár
Magyar Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelent folyási lakosokat, Dr. Tiba István
országgyűlési képviselőt és a képviselőket. Megállapította, hogy a megválasztott 5 fő
képviselőből 4 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. A közmeghallgatást
megnyitotta.
Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását. A közmeghallgatást
megtisztelte Dr. Tiba István országgyűlési képviselő, akihez a közmeghallgatás ideje alatt
kérdéseket tehetnek fel és véleményüket megfogalmazhatják felé a különböző problémákról.
A szavazásban 4 fő képviselő vett részt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
polgármester javaslatát és a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pont:
1.

1.

Tájékoztatás az önkormányzat 2017. évi fejlesztéseiről és a további tervekről
Előadó: Magyar Sándor polgármester
Napirendi pont: Tájékoztatás az önkormányzat 2017. évi fejlesztéseiről és a további
tervekről
Előadó: Magyar Sándor polgármester

Magyar Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelent folyási lakosokat. Elmondta, hogy
az önkormányzat igen tartalmas évet zárt. Legjobban ezt azok tudják, akik részt vettek az
önkormányzati munkában. A lakosság viszont részese, élvezője a rendezett településnek.
Javasolta, hogy tekintsék meg a 2017. év fejlesztéseit, programjait bemutató prezentációt.
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A közmeghallgatás résztvevői közösen megnézték a polgármester által összeállított diasort,
amely a legjelentősebb 2017. évi folyási történéseket foglalta össze.
A prezentációt követően Magyar Sándor polgármester megköszönte a képviselő-testületnek
és a munkatársainak, hogy a sikereknek részesei voltak. Megköszönte Dr. Tiba István
képviselőnek, hogy a település a támogatásával ilyen sokat érhetett el.
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, hogy maga is részese volt néhány
programnak. Kellemes számára az az érdeklődés, amelyet itt, Folyáson tapasztal a munkája
iránt. A tapasztalata az, hogy minél kisebb egy közösség, annál nagyobb az érdeklődés a
közösség tagjai részéről. Kicsi helyen az emberek még inkább segítik egymást. Attól, hogy
Folyás egy kicsi település, még pezsgő és aktív közösségi élete van. Viszonylag kevés anyagi
háttérrel itt is lehet eredményt elérni. Kisebb településeken kisebb a pályázati önerő, ez a falu
mégis sok mindent tudott megvalósítani. Kérdésekre szívesen válaszol, ez a közmeghallgatás
lényege, hogy a lakosság mondja el a véleményét. Magyar Sándor polgármesterrel gyakori az
egyeztetés, neki elmondja a helyi problémákat, de ez a polgármester álláspontja.
Szarkáné Siska Judit folyási lakos az utak állapotát kifogásolja. Autóval nem mindenki
rendelkezik, az utak néhány helyen gyalogosan alig járhatóak. Sok helyen áll a víz. Az
önkormányzat most leengedte sok helyen a vizet, de az utakat végleges kellene rendbe tenni.
Kiss Sándorné folyási lakos a házi segítségnyújtásban dolgozók munkáját köszönte meg. A
gondozónők és a falugondnoki autó folyamatosan rendelkezésre áll, amikor szükség van rá. A
gondozók az öregekre és a betegekre rányitják az ajtót, és sok mindent elintéznek helyettük,
vagy nekik. Voltak nála aláírásgyűjtők, ő elmondta nekik, hogy akik most hatalmon vannak,
azért tölthetnek be vezető pozíciót, mert ő maga már 15 évesen dolgozott és tolta a talicskát.
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő igazat adott abban, hogy az utak állapota tragikus,
nem csak belterületen, hanem a településeken kívül is. Néhány útszakasz felújítására 3 Mlárd
Ft-nyi kérelmet nyújtottak be a polgármesterek. A probléma az, hogy fedezet nem áll
rendelkezésre útépítésre, pályázat nincs, az unió nem ad támogatást erre a célra, csak
iparterületekhez vezető úthoz. Ez utóbbit is csak a munkahelyteremtés miatt. Polgármester úr
ismeri a helyi viszonyokat és a lehetőségeket, így megkezdhettük az útépítéseket. Folyásról is
beérkezett az igény a Belügyminisztériumba 30 MFt-nyi támogatásra. Ő személyesen kérte a
nagyobb településeket, hogy a Belügyminisztériumhoz ne pályázzanak útépítésre, nekik más
lehetőségeik is vannak, és ne vegyék el a lehetőséget a kis településektől. A következő évben
is segíteni fog ebben az ügyben. Sajnos nem ígérhet eredményeket, csak azt, hogy maximális
segítséget nyújt Folyásnak. A hozzá tartozó településeken egyik önkormányzat sincs jó
helyzetben a bevételeket illetően, nem olyanok, mint Győr, vagy Tiszaújváros, Berente és
még sorolhatná azokat a településeket, akik önerőből is tudnak utakat építeni. A kormányzati
döntés az, hogy elsődleges az autópályák kitolása az országhatárig, aztán a megyeszékhelyek
felfűzése az országos hálózatra és háttérbe szorulnak az önkormányzati utak. Régebben
viziközmű társulást lehetet létrehozni víz és szennyvíz beruházásokra. Javasolta, hogy
útépítésre is hasonló módon lehessen ilyen közösséget létrehozni és az állam is tegye mellé a
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támogatását. Ebben a konstrukcióban a beruházáshoz a fedezet további részét az
önkormányzat és a lakosság biztosítaná.
Szarkáné Siska Judit folyási lakos elmondta, hogy ő is tisztában van azzal, hogy sok helyre
kell a pénz, azonban nagyon bosszantó, hogy sárban kell közlekedni.
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő egyetértett a felszólalóval. Elmondta, hogy egy
ilyen kis településen az önkormányzati autó sem dísznek van, hanem a lakosságot szolgálja.
Itt a lényeg a közösségben van. A polgármesteri munka jellege is eltér a nagyobb települések
polgármestereiétől. Méltatlanul alacsony volt a polgármesteri bér, pedig itt napi kapcsolatot
kell ápolni a lakossággal.
Magyar Sándor polgármester szerint az idei év nagy sikere volt, hogy 700 méter utat
építhetett meg az önkormányzat. Ez a közmunka programban készült el igen jó minőségben.
Több forrást erre a célra nem tudott biztosítani az önkormányzat, de volt egy 200 méteres
szakasz, amit sürgősen fel kellett volna újítani. Dr. Tiba István képviselő úr közbenjárásával
sikerült támogatást kapni erre a szakaszra és a következő évben ez el is fog készülni. Év
végén készült egy felmérés a még felújítandó útszakaszokról és további 1 km út újulhat meg,
ha a támogatást elnyerjük.
A házi segítségnyújtással kapcsolatban elmondta, hogy amikor polgármester lett 1 gondozó 5
gondozottat látott el a faluban. Most 36 gondozott van. Amíg az önkormányzat teheti, ezt a
feladatot el fogja látni és segíteni fogja az idős, beteg embereket.
Kocsis Sándorné folyási lakos arról érdeklődött, hogy az ÁNTSZ ellenőrzi-e az ivóvíz
minőségét.
Magyar Sándor polgármester válaszában elmondta, hogy az ellenőrzés folyamatos.
Mikrobiológiailag a víz minősége jó. Az viszont tény, hogy nagyon alacsony a lakossági
vízfogyasztás. A hálózat fertőtlenítésekor 2 napi vízfogyasztást használ el a szolgáltató. Ahol
a hálózat végén nem fordul meg a vezetékben a víz, ott napokig pang. Ezzel a szolgáltató sem
tud mit kezdeni.
Mátrai Károly folyási lakos azt a kérdést tette fel, hogy ő fúrhat-e kőolaj kutat a kertjében.
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő válaszolt a kérdésre. Ha van olaj a földben, lehet
kutat fúrni. Még az önkormányzat is örülne a bevételeknek. Az országgyűlési képviselő
választásról nem kíván külön szólni, arra ott lesznek a választási gyűlések. Azt a lakosság is
érzi és tudja, hogy a 4 év alatt mozdult-e el valami a faluban, vagy nem. Azoknak, akik a
változásokat nem veszik észre, felesleges bizonygatni a változásokat. Ma Magyarországon
biztonság van. Nem az egyén saját érdeke a legfontosabb, hanem a gyerekeink, unokáink
biztonsága. Nem helyes, ha nekünk, magyar embereknek megmondják, hogy mit kell
tennünk. Jó lenne, ha több lenne az anyagiakból mindenkinek, de nem mindenre futja az
államnak sem. Érthető módon csökkent a közmunkában résztvevők száma. Megszűnni soha
nem fog. Vannak emberek, akik már nem akarnak az elsődleges munkaerő piacra kimenni. A
keleti országrész még mindig nem vonzó a befektetők számára, kicsi az esély egy nagyobb
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ipari telep létrehozására. Sok település örülne, ha valaki náluk építene gyárat. Itt, Folyáson
közösség van, törődnek az emberekkel, felújítják a középületeket, és ennek örülni kell.
Kiss Sándorné folyási lakos megköszönte Dr. Tiba Istvánnak, hogy eljött és válaszolt a
kérdésekre. Azt kérdezte, ő lát-e változást a településen.
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő: Igen, sok változást lát. Azt azonban látni kell,
hogy a változások nem jönnek maguktól, a település vezetésének sokat kell tenni érte. Itt
sikerült összhangot teremteni a vezetés és a lakosság között, ezért jók a fejlesztések. Ha van
egy kreatív önkormányzat, ne a forráshiány miatt ne tudjon működni, reális célokat kell
megfogalmazni. Olyanokat, amelyekre a lakosságnak is szüksége van. A pályázatok
megjelenésekor kérdezte a polgármestereket, hogy mire lenne szükségük. Magyar Sándor
polgármester a rendelő felújítását jelölte meg célként. Ő maga is büszke a választókerület
településeire, arra, amit a közmunka programban megvalósítottak. Köszöni a képviselőtestület és a polgármester támogatását, valamint a folyási közösség összetartását.
Mátrai Károly folyási lakos kérdése az volt, hogy az országgyűlési képviselő meg van-e
elégedve a folyási emberekkel.
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő a kérdésre azt válaszolta, hogy igen, jó példa erre,
hogy egy ilyen kicsi településen milyen sokan jöttek el a közmeghallgatásra.
Kocsis Sándorné folyási lakos szerint is fontos az egészségügy fejlesztése. Saját példáját
mesélte el arról, milyen problémákkal jár egy folyási lakosnak az egészségügyi ellátáshoz
való hozzájutás. Elmondta azt is, hogy olyan kezelést írtak fel neki, amelyből hármat kellene
felvennie, de darabja 9 eFt, amire neki nincs pénze. Szerinte az orvosi rendelő építésénél
hasznosabb lenne, ha ezeket az ellátásokat támogatná az állam.
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő reagált a felvetésre. Elmondta, hogy lehetnek még a
teremben olyan emberek, akik súlyos betegséggel küzdenek. Pl a daganatos betegek kezelése
kiemelt állami feladat, nagyobb támogatást kap. Azt viszont látni kell, hogy egy határt minden
esetben meg kell húzni, ahol van támogatás, és ahol nincs. És nyilván vannak olyan esetek,
amikor a beteg további támogatásokra számít, és nem kap. Az egészségügy jelentős
fejlesztésen ment keresztül, de még mindig van pazarlás egyes területeken. Hosszú idő
szükséges ahhoz, hogy a megelőzés kerüljön előtérbe.
Magyar Sándor polgármester összehasonlításként elmondta, hogy 2011-ben pl. 1,1 MFt
volt a havi normatíva. A közfoglalkoztatásban a bértömeg idén 33 MFt volt. Azon dolgozik
folyamatosan, hogy a korábbi segélyesek munkát kapjanak. Az önkormányzat a lakossági
igényeket nem tudja maradéktalanul kielégíteni, de mindent megpróbál megtenni annak
érdekében, hogy amire az önkormányzat képes, azt akár erőn felül is megtegye.
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő megköszönte a lehetőséget az önkormányzatnak,
hogy részt vehetett a közmeghallgatáson. Egészségben gazdag újesztendőt kívánt
mindenkinek és azt, hogy mindenki megkapja az elvárt tiszteletet. Fontos, hogy megadja
mindenki a másiknak azt a tiszteletet, amit magának is elvárna.
4

Cseh Attiláné képviselő megköszöni a lakosságnak, hogy ilyen sokan eljöttek a
közmeghallgatásra. Megköszönte Radics Viviennek a szép prezentációt a 2017. évi
történésekről, amely jól mutatta, hogy mi minden valósult meg Folyáson ebben az évben. Ő
maga nagyon várja az orvosi rendelő felújítását. Jó lett volna hallani az országgyűlési
képviselőtől a jövő évi közfoglalkoztatásról. A Munka törvénykönyv előírásaira tekintettel
nem lehet tovább foglalkoztatni azt, aki már 4 éve részt vesz a közmunkaprogramban, és
akinek szakképzettsége van. Elkészült a település arculati kézikönyv, amit mindenkinek ajánl
elolvasásra. Minden folyási lakosnak békés ünnepeket és boldog újévet kíván.
Magyar Sándor polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a közmunkaprogramban sok
változás lesz, de Folyáson mindenki kap munkát, aki dolgozni akar.
Csirmaz János alpolgármester megköszönte a lakosságnak, hogy a település arculata
jelentősen javult. A továbbiakban is kéri, hogy minden lakos dolgozzon ezen. Példaként
említi a szemét szétdobálást a közterületeken, a szemétnek a kukában van a helye. Ő is áldott
ünnepet kíván minden folyási lakosnak és boldog újesztendőt.
Bártfai Ferenc képviselő hozzászólását azzal kezdte, hogy a képviselő társai az általa
fontosnak tartott dolgokat mind elmondták. Köszönetét fejezi ki az önkormányzat
dolgozóinak, akik sokat tesznek Folyás fejlődése érdekében. Kívánja, hogy minden folyási
lakosnak békés, boldog karácsonya legyen és sikeres az újévben.
Magyar Sándor polgármester tájékoztatta a lakosságot, hogy a közmeghallgatást
Fenyőünnep követi. Javaslatot fog tenni arra, hogy 2018 a szegénység felszámolásának éve
legyen. Az anyagi feltételek már adottak, hogy azokért is tegyünk, akik mélyszegénységben
élnek. Áldott ünnepet kíván a lakosságnak, és egészségben, sikerekben gazdag újesztendőt.
Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Magyar Sándor polgármester a
közmeghallgatást 16. 35 órakor bezárta.

K.m.f.

Magyar Sándor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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