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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: 2016. december 16-án Folyáson a Közösségi Térben a Folyás Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 17.00 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:        Dr. Tiba István országgyűlési képviselő             

           Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

 

 A közmeghallgatáson megjelent 32 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, elsőként Dr. 

Tiba István országgyűlési képviselőhöz tehetnek fel kérdéseket, mondhatják el problémáikat, 

ugyanis Képviselő Úrnak 18.00 órától más programon kell részt vennie. Ezután következik 

majd az önkormányzati tájékoztató.  

 

A szavazásban 3 fő képviselő vett részt. 

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

polgármester javaslatát. 

Napirendi pontok: 

1./ Különfélék 

2./ Tájékoztatás az önkormányzat 2016. évi fejlesztéseiről és a további tervekről 

           Előadó: Magyar Sándor polgármester 

 

 

1. Napirendi pont: Különfélék 

 

Magyar Sándor polgármester: Köszöntötte a megjelent folyási lakosokat. Átadja a szót Dr. 

Tiba István országgyűlési képviselőnek. 
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Dr. Tiba István országgyűlési képviselő elmondta, hogy az ilyen találkozók arra valók, 

hogy kölcsönös legyen a tájékoztatás a választópolgárok és a képviselő részéről. Nem az 

országos politika a fontos, hanem az, ami a helyi lakosságot érinti. Magyar Sándor 

polgármesterrel napi szintű a kapcsolata, ha segítséget kér, mindig szívesen segít. Most is ő 

indítványozta a találkozási lehetőséget a helyi lakosokkal. Képviselőként ismeri a helyi 

emberek problémáit, tud az orvosi rendelő állapotáról, Polgármester Úr legutóbb ebben kért 

tőle segítséget. Elmondta, hogy EU-s pénzek érkeznek az országba, TOP-os pályázat 

keretében lehet hozzájutni a kerethez. Hajdú-Bihar megye 39 Mlárd Ft-ot kap ebből. Az 

országgyűlési képviselők között kommunikáció zajlik arról, hogy egymás ellen ne nyújtsanak 

be pályázatot, így megegyezés született az egyes körzetekre jutó összegről. Folyás kicsi 

település, nagy összegekre nem tud pályázni, az orvosi rendelő azonban most nagy összegnek 

számít. Ezért személyesen küzd azért, hogy Folyás ezt az összeget megkapja, hiszen az 

egészségügyi ellátás olyan alapellátás, amihez mindenkinek joga van.  

A választókerületre ma már nem a munkaerő felesleg, hanem annak hiánya jellemző. Négy 

évvel ezelőtt 13 % volt a munkanélküliség, ma 4,7 %. Balmazújvárost hozza példaként, ahol 

az önkormányzat már a közmunkára sem talál munkaerőt. Ismeri a folyási közmunka 

programot, itt is jól működik. Ha az önkormányzat nyer a közfoglalkoztatási programon, 

akkor már ő is foglalkoztatóként lép ki a munkaerő-piacra, ugyanúgy, mint a szociális 

szövetkezetek. A közfoglalkoztatást jó dolognak tartja és büszke az értékteremtő közmunka 

eredményeire a választókerületben.  

Juhász Lajosné folyási lakos megjegyezte, hogy nagyon nagy szükség van az új rendelőre, 

de orvos is kellene hozzá. Legalább a heti kétszeri rendelést biztosítva legyen. 

Dr. Tiba István országgyűlési képviselő szerint sajnos már nem csak a kistelepüléseken, 

hanem nagyobb városokban is hiány van orvosból. Egy kormány sem vállalhatja fel az 

orvosok fizetésének azonnali 2,5 MFt-ra történő emelését, abba beleroppanna a gazdaság. A 

Kormány sok területen hajtott végre béremelést az egészségügy területén és egyéb támogatást 

is ad azoknak, akik praxist vásárolnak. Sajnos sok olyan ország van, ahol nem áldoznak 

orvosképzésre, de a képzett munkaerőt megszerzik.  

Magyar Sándor polgármester szerint a helyi problémát az jelenti, hogy Polgáron sincs 

betöltve minden körzet, így gyakran későn ér ki ide az orvos. Bízik abban, hogy az új rendelő 

vonzó lesz az orvosok számára.  

Tájékoztatta a lakosságot, hogy 2016. december 1-jén a Belügyminisztériumban Folyás 

Község Önkormányzata kitüntetést kapott a közfoglalkoztatási program innovatív 

megoldásáért. Ez is visszaigazolása annak, hogy a megkezdett munka jó és folytatandó.  

Dr. Tiba István országgyűlési képviselő: Ez az elismerés a programban dolgozók részére 

mond valamit, számára az bír jelentőséggel, ami fejlődést a településen lát.  
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Áldott ünnepet kíván a lakosságnak, és egészségben, sikerekben gazdag újesztendőt. 

Megköszönte az éves munkát és a megértést a testületi döntéseit illetően. Kérdés, vélemény, 

vagy probléma esetén felajánlotta segítségét, elérhetősége a hivatalban megtalálható. 

 

Dr. Tiba István országgyűlési képviselő elhagyta a termet. 

 

2. Napirendi pont: Tájékoztatás az önkormányzat 2016. évi fejlesztéseiről és a további 

tervekről   

Előadó: Magyar Sándor polgármester 

(A napirendhez prezentáció készült a lakosság részletesebb tájékoztatása céljából)  

Magyar Sándor polgármester elmondta, hogy az idei év leglátványosabb eredménye a 

Bólyai utcai ingatlan átépítése. Ahogy a helyiek közül valaki megfogalmazta: egy 

mézeskalács házikó épült a régi romos épület helyére. Hátul ólak épültek, elöl a főépületben 

száraztészta-gyártó üzem lesz. Az épület energetikai besorolása A++, alig van energiaigénye a 

napelemeken kívül. Az ólak a régi épület bontott anyagát felhasználva épültek. A tetőn 

vannak a napelemek, amelyek ellátják az ingatlant energiával. Az átadó ünnepség igen 

színvonalas volt, a BM-ből, környező településekről és a faluból is sokan eljöttek.  

A fóliasátorban tovább folyt a munka. 11.000 db palántát neveltünk fel, az értékesítésén túl a 

mezőgazdasági programban kiültetésre kerültek. A termelvények feldolgozása folyamatos 

volt.  

A faiskola a környező települések igényeit is kielégíti. 80 db facsemetét ültetett, ki az 

önkormányzat a község belterületén, az Árpád tér pl. teljesen rendben van. 100 db tuja vár 

eladásra.  

Folyási finomságot 3 üzletbe szállítunk eladásra.  

Részt vettünk a Budapesten szervezet közfoglalkoztatási kiállításon. Nagyon büszkék 

vagyunk arra, hogy oda meghívást kaptunk. Saját standunk van, ahol a termékeinket árusítjuk.  

A 2017. év terveiről elmondta, hogy folytatódik a hozzáadott értéket adó program. Ebben az 

Attila utcai önkormányzati tulajdonú ingatlan újulna meg. Tetőt kell cserélni, vakolatot 

felújítani, vezetékeket kicserélni, szigetelni az épületet, burkolatokat lecserélni, tehát az épület 

teljes felújítása történne meg. Megújulna a kerítés és a kapubejáró is. 

Tovább folytatódik a helyi sajátosságra épülő és a mezőgazdasági munkaprogram is. A helyi 

sajátosságban épület és útépítés valósulhat meg. Tervünk, hogy a belterületi útjainkon 

javítunk. A Váci Mihály utca, a Bartók Béla utca és a temető parkoló aszfaltozását tervezzük. 

Ez kb 500 m hosszú szakasz. Idén 16 tonna mart aszfaltot vittünk ki a település belterületi 

útjaira kátyúzásra.  
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A vidékfejlesztési programban a temető és a templomkert kerítésének felújítására pályáztunk. 

A programban a ravatalozó is teljes egészében megújulna, megtörténhet a nyílástáró csere, és 

a terasz felújítása.  

Tervezzük a közösségi tér tetőszerkezetének felújítását is, modern, szigetelt tető kerülhet az 

épületre.  

A mezőgazdasági programban magunkat kell eltartani. Eszközökre kapunk támogatást. 20 ha 

kaszálót kell művelnünk, 4 ha szántót kaptunk kölcsön és az önkormányzatnak is van 3,5 ha 

szántója. Traktort vásárolnánk ahhoz különböző adaptereket, bálázót, rendsodrót, kaszát, 

könnyű pótkocsit.  

Az orvosi rendelő a hivatal mellé épülne a jelenlegi helyén innovatív megoldásokkal. Új 

gépek és eszközök is kellenek a színvonalas ellátáshoz. A tervek elkészültek, a pályázat 

benyújtása megtörtént, a kivitelezés a jövő évben elkezdődhet. A tetőtérben lehetőség lesz egy 

szolgálati lakás kialakítására. A rendőrkapitány is azt ígérte, hogy ad körzeti megbízottat, ha 

lakást tudunk a részére biztosítani, de lehet ez egy orvosi szolgálati lakás is, amely vonzóvá 

teheti a körzet ellátását.  

Dr. Tiba István képviselő azt mondta, ez a lakosság tenni akar magáért és ez értékelendő. Ha 

ezeket a programokat végrehajtjuk, ennek lesz látszatja a településen. 4-5 év alatt értük el 

ezeket az eredményeket. Jó lenne, ha a széthúzás és ellenségeskedés helyett össze tudnánk 

fogni a közös cél elérése érdekében. A megosztottsággal sokat kellett küzdeni, most együtt 

dolgozunk becsülettel és ennek meg is van az eredménye. Amikor polgármester lett, csaknem 

annyi segélyt fizetett ki az önkormányzat segélyekre, mint amennyi most az éves 

költségvetése. Most már nem kell segélyt adni az embereknek, megszűnt a villanykikötések 

időszaka.  

Decemberben létrejött a Boróka Szociális Szövetkezet. Nem lesz ettől gazdagság a faluban, 

de az ott dolgozóknak lesz egy kis kiegészítés a bérhez, nem feketemunkával, hanem 

bejelentett munkával. Ez a nyugdíjalapjukat is növelni fogja.  

Vajkó Ilona folyási lakos arról kérdezett, hogy a mezőgazdasági munka folytatódik-e. 

Magyar Sándor polgármester válaszában elmondta, hogy a bemutatott programok mellett a 

régiek is megmaradnak.  

Daka Jánosné folyási lakos megköszönte az önkormányzatnak a karácsony előtt kiosztott 

ajándékcsomagot, és gratulált a Belügyminisztériumi kitüntetéshez.  

Vajkó Ilona folyási lakos az iránt érdeklődött, hogy miért nézik le az emberek a közmunkát, 

honnan indult el ez. 

Magyar Sándor polgármester szerint nem a folyási munkával van ez összefüggésben. Itt 

épületek épültek, szépültek meg, rendezett a falu, jó a közbiztonság. Vannak, azonban helyek 

és emberek, ahol valakinek az az érdeke, hogy mást mondjon erről. Itt sem volt mindig így, 
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ma már természetes, hogy rend van a faluban, le van vágva a fű a közterületen. Volt olyan, 

amikor a közmunkások lefeküdtek a nagy fűben az árokpartra és kihúzták a munkaidőt munka 

nélkül. Hogy most itt a teremben meleg van, az annak köszönhető, hogy az asszonyok nyáron 

a gallyakat összeszedték, felaprították és azzal fűtünk. Tájékoztatásul elmondja, hogy a 

kitüntetéshez 5 MFt-ot is kapott az önkormányzat, ebből tud majd utat építeni. A 

szarvasmarha telep építése meghiúsult, az ingatlan eladásából származó bevételből szintén 

utak épültek volna. Ugyanazon a területen most a Magyar Telekom kíván adótornyot építeni, 

így megvalósulhat a faluban is a 4G-s szolgáltatás.  

 

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

közmeghallgatást 18. 15 órakor bezárta. 

Kérte a jelenlévőket, hogy pezsgős koccintással zárják az évet.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Magyar Sándor Dr. Kiss Imre 

  polgármester  jegyző 
 

 

 


