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Barkóczi József polgármester óra perckor megnyitja az ülést. Köszönti a közmeghallgatáson 

megjelenteket. 

Barkóczi József polgármester beszámolót tartott az Önkormányzat gazdasági és pénzügyi 

helyzetéről, a 2019-es év Önkormányzati történésekről és a 2. napirendi pont keretében 

felkérte Rózsavölgyi Attilát, a helyi Polgárőr Egyesület titkárát, hogy segítsen a település 

közbiztonságát érintő gondok, problémák ismertetésében. Ezek után a polgármester 

ismertette, hogy mennyi forrásból gazdálkodhattak a 2019-es évben. Az Önkormányzat jó 

gazdálkodásnak köszönhetően nem kellett pályázatot beadni a Belügyminisztériumhoz a 

„Működésképtelen Önkormányzatok” támogatására. Ugyanakkor megemlítette, hogy az 

iparűzési adó bevezetése mennyire előnyös a település szempontjából, hiszen az 

Önkormányzat ebből a bevételből jelentős tartalékot tudott képezni, ami kompenzálta a több 

mint 10 éve előkészítés alatt álló Szélpark Projekt megvalósításának meghiúsulását. Itt a 

Polgármester jelzte, hogy kormánydöntés kapcsán 12 km-es védőkörzetet jelöltek ki a 

települések körül, ami miatt nem lehet Szélparkokat létesíteni. Úgy néz, ki hogy a 

kormányzati koncepció is az, hogy az atomenergia és a napenergia hasznosításán túl más 

alternatív forrást nem fogadnak el. Ezek után a Polgármester rátért a nyertes pályázatokra, 

időrendi sorrendben. A Vidékfejlesztési program keretében mezőgazdasági gépeket, fűkaszát 

és árokásó gépet sikerült nyernie az Önkormányzatnak.  

Idén elkészült az Egészség és Szabadidő Sportpark, melynek keretében egy 200 méteres 

futókör készült el és kinti sporteszközök lettek telepítve.  



Szintén Vidékfejlesztési pályázatnak köszönhetően a helyi közösségi piac építése is 

elkezdődött, aminek a befejezése 2020-ra várható. Emellett az Árpád utca 2 szakaszának 

felújítására is adott be az Önkormányzat pályázatott, az egyiket a Belügyminisztériumhoz, 

melyhez önerőből 2,5 milliót kell hozzárendelni, míg a másik része Magyar Falu Program 

keretein belül önerőmentes. Mindkét pályázatott sikerült megnyerni az Önkormányzatnak, 

melynek kivitelezése 2020 tavaszára várható.  

Másik ilyen fontos pályázat volt a Falugondnoki busz beszerzése, amit szintén megnyert az 

Önkormányzat. Ehhez viszont szükség van falugondnoki szolgáltatás létesítésére és 

megpályáztatni a falugondnok személyét. Szintén a Belügyminisztériumhoz beadott 

napenergiás varrodai pályázat pozitív elbírálásra került, melynek keretein belül 72 db napelem 

fog felszerelésre kerülni a helyi varrodára, mintegy 7,2 millió forint értékben. Viszont egy 

kedvezőtlen döntés is született az Óvodafejlesztési pályázattal kapcsolatban, mivel a pályázat 

tartaléké listára került, melyről annyit jeleztek vissza, hogy forráshiány miatt nem tudták 

pozitívan elbírálni, de a pályázatott megfelelőnek minősítetek. Önerőből a helyi varrodán 

végezett az Önkormányzat egy tetőfelújítást, illetve létesítésre került egy központi fűtés-

rendszer is az épületnél. Az Önkormányzat nyáron pályázott szociális tűzifára, melynek 

keretében 158 m3 erdei tűzifát sikerült beszerezni. Ehhez még 20 m3 tűzifát vásárolt saját 

erőből az Önkormányzat, így 178 család részére tudtak 1 m3 erdei szociális tűzifát biztosítani. 

A tisztelt Képviselő-testület döntése alapján karácsony előtt egy 6 000 Ft-os egységcsomag 

kerül kiküldésre minden háztartásba, ami tartalmaz húsokat, száraztésztákat és egyéb 

élelmiszereket.  

A Polgármester ezeket kívánta elmondani a közmeghallgatás során, megköszönte, hogy 

meghallgatták, majd felkérte a lakosságot, hogy véleményezzék az elhangzottak, vessenek fel 

közérdekű gondokat, problémákat.  

 

A nagyszámú érdeklődök konkrét kérdéseket tettek fel. Egyik ilyen volt, hogy mekkora 

költségvetéssel gazdálkodott az Önkormányzat. A Polgármester jelezte, hogy több mint 190 

millió forint felett gazdálkodtak a 2019-es évben. Megjegyezte, hogy soknak tűnik ez az 

összeg, de ebben bent van a START közmunka program 70 dolgozójának bére és dologi 

költségvetése, illetve a nyertes pályázatok összege is.  

A lakosság köréből felvetődött, hogy járdafelújítást tervez-e az Önkormányzat. A 

Polgármester válaszában közölte, hogy közmunka program keretében nem tudnak ilyen 

pályázatott végrehajtani, mert nincs hozzá megfelelő szakemberük. Viszont a Magyar Falu 

Program pályázataiban lehetőség lesz járdaépítésre, mint ahogy belső utak építésére is.  

A lakosság érdeklődött még a felől is, hogy miért van szükség a helyi piac létrehozására. A 

Polgármester közölte, hogy már 10 éve felvetődött testületi ülésen, hogy létesíteni szeretnének 

helyi piacot, de csak mostanában jelent meg olyan pályázati lehetőség, ahol ezt realizálni 

tudta az Önkormányzat. Akinek lesz felesleges terménye, árusítani valója a helyi lakosok 

körében, azok itt értékesíthetik, illetve az Önkormányzat és a START megtermelt terményeit 

is itt értékesíteni tudja majd. Emellett a vidéki árusok, akik jelenleg is árusítanak a településen 

szintén ide át tudják tenni árusítói tevékenységüket. Valamint az sem utolsó szempont 

jelentette ki a Polgármester, hogy kulturális rendezvényeknek is helyet tud biztosítani a 

közösségi tér, ami a piacnál létesült, illetve nyilvános WC is építésre kerül a pályázat 

keretében. 

Az útproblémákról is szó került a közmeghallgatáson. A lakosság érdeklődött a felől, hogy 

hogyan áll a Fürged-Kecsege-Fornád-Tamási út, illetve a Nagyszokoly-Fürged összekötő út 

helyzete. A Polgármester közölte, hogy Süli János miniszter, térségünk Országgyűlési 



 

Képviselője ígérte segítségét és közben járást a Fürged-Tamási út rendbehozatalával 

kapcsolatban. Pontos időpontot nem tudott közölni a Polgármesterrel, de jelezte, hogy 

napirenden tartja az út rendbetételét.  

Szintén állampolgári kérdés volt, hogy Fürged miért nem Tamásihoz csatlakozott, mivel ez a 

település részére sokkal előnyösebb lett volna. A Polgármester tájékoztatást adott, hogy a 

Tamási Önkormányzat már nem szívesen fogad be társult önkormányzatokat, Érténnyel és 

Koppányszántóval is megszűntetik a közös társulást.  

Ugyancsak állampolgári megjegyzés volt az egészségügyi ellátás helyzete Fürged, 

nevezetesen a helyi orvos szakmai „hozzá-nemértését” vetették fel, amire a választ a 

Polgármester részéről annyi volt, hogy nem a Polgármester kompetenciája az orvos 

szakértelmét, tudását megkérdőjelezni. Jelezte a Polgármester a felvetett panaszokra, hogy 

amennyiben úgy gondolják az állampolgárok, hogy gond van a körzeti orvossal, azzal az 

Országos Etikai Bizottsághoz forduljanak, illetve mindenképpen tájékoztatni fogja Doktor 

urat a felmerült gondokról, panaszokról.  

Felvetődött még a lakosság részéről, hogy a település környezete, útjai hulladékkal 

szennyezetek, rengeteg eldobált szemét van. A Polgármester elmondta, hogy ez ügyben már 

megkereste a Tamási Rendőrkapitányságot, a Járási Hivatal vezetőjét, illetve a térség 

Országgyűlési Képviselőjét, hogy közösen tegyenek valamit a probléma megoldása érdekébe, 

nevezetesen a törvényalkotók alkossanak törvényt, melyben tiltják a külföldről behozott sok 

szemét, értéktelen holmi forgalmazását, vagy ellenőrizzék, hogy az el nem adott termékkel mi 

történik.  

A Polgármester még megemlítette, hogy november 13-án a falu egyik lakóját, Fábián Ica 

nénit 2 „ordas, mocskos, szemét fiatalember” megtámadta és csak a lélekjelenlétének 

köszönhető, hogy segítségért tudott kiabálni és megfutamodtak a támadói. A rendőrség gyors, 

szakszerű fellépésének köszönhetően a tetteseket a következő nap már el is fogták, és ellenük 

bűntető eljárást indítottak. 

 

Ezek után a Polgármester felkérte Rózsavölgyi Attilát, a helyi Polgárőrszervezet titkárát, hogy 

számoljon be a polgárőrség helyzetével kapcsolatos gondokról.  

A Polgárőrszervezet titkára ismertette, hogy a polgárőrség jelentős gondokkal küszködik, 

hiszen a 32 fő igazolvánnyal rendelkező fürgedi polgárőrből csak 12 fő az, aki aktív 

szolgálatot tud vállalni. Emiatt nagyon ritkán tudnak már csak kimenni a településen 

szolgálatba és már nem igazán tudják normális mértékben kezelni a helyzetet, ami 

pillanatnyilag a település közbiztonságán érezhető is. Ahhoz kérte a jelenlévők segítségét, 

hogy akik esetleg szeretnének csatlakozni a polgárőrséghez, illetve ismerőseik körében tudnak 

arra alkalmasa személyt, aki ezt vállalni tudja, az jelentkezzen nála vagy az Önkormányzatnál, 

hogy így csökkenteni vagy megelőzni tudják a különböző bűncselekmények elkövetését a 

községben.  

Ennél a pontnál egy kisebb polémia alakult ki a jelenlévők illetve a polgárőrség titkára között. 

Több hozzászólás is érkezet, hogy a 3-4 órás szolgálat hosszú, helyette 1 óránként kéne 

kimenni, hogy minél többször lássák őket a településen járőrözni. Kifogásolták még azt is, 

hogy nem a közösségi oldalon kéne értesíteni őket a szolgálatról, hanem levélben.  

A Polgármester hozzáfűzte, hogy az Önkormányzat 3 féle képen is szeretné segíteni a 

polgárőrséget; egyrészt a meglévő kamerarendszer évente történő bővítésével, másodszor a 

közvilágítás lámpák számának növelésével, illetve közölte, hogy a hivatal dolgozói 

napközben vállalnak 1-1 órát, amikor is kimennek polgárőrként tevékenykedni, hogy ezzel is 

segítsenek a polgárőrségnek.  



 

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem történt, a Polgármester megköszönte az aktív 

közreműködést és a közmeghallgatást 18:00 órakor bezárta.  

 

 

Fürged 2019. december 12. 

 

 

 

 

 

Barkóczi József  dr. Menyhárt Judit 

polgármester  jegyzőt helyettesítő köztisztviselő 

 


