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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Fegyverek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. május 25-ei ülésén.  
 
Ülés helye: Fegyvernek Városháza tárgyalóterme 
 
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Burján Attila, Herman József alpolgármester, Magyar 
Lászlóné, Molnár Barna, Szatlóczki Edit, dr. Tatár Gábor alpolgármester, Tháler József és 
Tatár László polgármester képviselők, dr. Pető Zoltán jegyző, 
Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója, 
Siposné Szabó Erzsébet az intézmény igazgatóhelyettese, 
Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, 
Négyesiné Cseh Anikó a Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezetője, 
Danyi Antal a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vezetője, 
Angyal Csaba és Török Eszter csoportvezetők 
 
Tatár László polgármester köszönti a képviselőket, külön köszönti a meghívott vendégeket, 
megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Herman József alpolgármester, képviselőt kéri fel. 
 
Tatár László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a meghívóban feltüntetett 
napirendeken felül szükségessé vált az alábbi 7.) napirend tárgyalása. 
7.) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézettel 
történő együttműködési megállapodásról 
 
Tatár László polgármester kéri a képviselőket, hogy kézfeltartással jelezzék, ha 
egyetértenek a meghívóban szereplő napirendek és a pótnapirend tárgyalásával. 
 
A képviselők 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el a napirendeket:  
 
72/2017.(V.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
Napirendek elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban feltüntetett 
napirendeket és ezen felül a  
 
7.) napirend: A Törökszentmiklós Város Önkormányzat Egyesített Gyógyító-
Megelőző Intézettel történő együttműködési megállapodásról 
 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
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3.) Képviselő-testület tagjai 
 
Interpellációk:  
 
Molnár Barna: A Közútkezelővel sikerült-e felvenni a kapcsolatot a Szent Erzsébet út 
burkolatának felfestése ügyében?  
 
Tatár László polgármester: A Közútkezelő képviselőjével beszélgetést folytattak, de 
elsősorban a 4-es főút kereszteződésében történt balesetekkel kapcsolatban. Azt az 
információt kaptam, hogy a burkolatjelek festése folyamatban van, viszont konkrét időpontot 
nem tudott mondani. A munkát közbeszerzési eljárás keretén belül alvállalkozó végzi.  
 
Herman József alpolgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy fogadónapot tartott a 
Szapárfalui Idősek Klubjában, ahol az alábbi problémákat jelezték a lakosok: 

- Szapárfalu egész területén egyetlen gyalogátkelőhely van. A biztonságos közlekedés 
érdekében több zebrára lenne szükség. 

- Örökös panasz, hogy az árusok elfoglalják a közterületet, a járdára újra és újra 
visszapakolnak. Az árusok által kirakott táblák akadályozzák az útra kanyarodó 
járművek kilátását.  

- A lakosok hiányolják a Klubkönyvtár elől a kerékpártárolót, a játszótérről szintén a 
kerékpártárolót és a babakocsi-tárolót. 

- A Rákóczi úton nincs járda és útburkolat, ha esik az eső, nem lehet közlekedni.  
- A kanális egy részén kaszálták csak le a füvet, de nem folytatták.  
- A Csonkatornyi temetőben nem vágják a füvet, az ott lévő közfoglalkoztatottak nem 

dolgoznak. A szeméttárolók teljesen megteltek.  
 
Szatlóczki Edit: Kérdezi, hogy miért Herman József alpolgármester tartotta a fogadónapot? 
Mint alpolgármester kijelölhet egy napot, amikor meghallgatja a lakosok panaszait? Úgy 
tudja, hogy a fogadónapot minden hónap első szerdáján tartják. Változott az időpont? 
 
Tatár László polgármester: Az utóbbi hónapokban minden szerdán 8-9 óráig fogadónap 
van, amelyet megbízásom szerint Herman József alpolgármester úr tart.  
 
Herman József alpolgármester: A Szapárfaluban lakó idősek többször jelezték, nem tudnak 
elmenni az évente tartandó közmeghallgatásra. Polgármester úr egyetértésével megbeszélt egy 
időpontot az Idősek klubjában dolgozókkal, akik tájékoztatták az időseket arról, hogy ekkor 
elmondhatják gondjaikat, az elmondottakat pedig tolmácsolja polgármester úr, illetve a 
testület felé.  
 
Tatár László polgármester: A Rákóczi út útalapjának elkészítését ebben az évben tervezik. 
A kerékpártárolók a „zöld város” projekten belül elkészülnek szintén az idén. Jegyző úr 
hatásköre az árusok közterület-elfoglalása, amit próbál kezelni. Nagyon nehéz harcot vívnak 
az árusokkal a táblák megszüntetésével kapcsolatban. Ha felszólítjuk őket, akkor beveszik, ha 
elmegyünk, ismét kirakják. Gyalogátkelőhely létesítése a Közútkezelő hatáskörébe tartozik, 
felveszik a kapcsolatot ez ügyben, hogyan lehet zebrát kialakítani. A temetőkben a fű 
kaszálását folyamatosan végzik, jelenleg az Annaházi temetőben. Mindenki tapasztalja 
azonban, hogy a fű rendkívüli gyorsan nő, nem tudják mindenhol időben levágni. A 
temetőkben lévő szeméttárolókból szintén folyamatosan elszállítják a szemetet, de utánanéz a 
felvetésnek. Az önkormányzatnak óriási költség a település területén lévő fű kaszálása. Ebben 
az évben a nyilvántartás szerint 1000 liter benzint és hatalmas mennyiségű damilt használtak 
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el fűnyírásra. Egy robbanómotoros fűkasza működésére kétnaponta 5 liter benzint használnak 
el. A közfoglalkoztatottak vágták le a Posta környékén és néhány idősnél is a megnőtt füvet.        
 
A képviselők az interpellációkra adott válaszokat egyhangúlag elfogadják.  
 

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója 
 
Ambrus Dénes: Nem tudott részt venni a rendkívüli testületi ülésen, ahol tárgyalta a testület 
a Karcagi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlásáról szóló előterjesztést. 
A tájékoztató is tartalmazza, hogy tárgyaltak ezzel kapcsolatban. Erről szeretne több 
információt.  
 
Tatár László polgármester: Jogszabály szerint térségi szinten egy szolgáltató végezheti a 
szilárd hulladékszállítást és a többi szolgáltató úgynevezett teljesítési szolgáltatóként fog 
működni. Jelenlegi állás szerint Szolnok vagy Karcag.  Több polgármesterrel egyetemben 
részt vett a Karcagon lévő egyeztető megbeszélésen, ahol elhangzott, hogy minél több 
település csatlakozik, annál nagyobb esély van arra, hogy Karcagot jelöljék ki szolgáltatónak. 
Karcaghoz csatlakozik Fegyvernek mellett Törökszentmiklós is, melynek eredményeképpen 
Fegyverneken a szolgáltató nem változik. Bízunk abban, hogy Karcagot jelölik ki a 
szolgáltatás ellátására. A Társulás megmarad, továbbra is Kétpóra kell szállítani a szilárd 
hulladékot.  
 
Ambrus Dénes: Milyen döntés született a külterületi csatornák üzemeltetési jogának 
átadásával kapcsolatban?  
 
Tatár László polgármester: Azt beszélték meg, hogy szóban adnak tájékoztatást a 
képviselőknek, ha konkrét javaslat, anyag érkezik, akkor pedig a testület elé terjesztik. Több 
település átadta fenntartásba külterületi csatornáit a Közép Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóságnak, akik egy bizonyos költséget vállalnának ennek fenntartásából, illetve 
üzemeltetéséből. Az Igazgatóság elképzelése szerint a fegyverneki csatorna-rendszer bizonyos 
elemeit átvennék üzemeltetésre. Legfőképpen a Büdös-éri csatornáról van szó, amely az 
öntözővíz, a belvíz, a tavak vízutánpótlása, a vízkormányzás ügyével összefügg és 
összeköttetésben van az élő Tiszával az Alsóréti csatornán keresztül. Várjuk az anyagot, 
amelyet a testület elé terjesztünk és a képviselők döntenek a lehetőségek közül.  
 
A képviselők további kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák:  
 
73/2017.(V.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
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3.) Képviselő-testület tagjai 
 
Tatár László polgármester: Javasolja, hogy a 2.) napirendi pontot a Rendőrség 
képviselőinek megérkezését követően tárgyalja a testület, előreláthatólag az ülés végén.  
 
A képviselők egyhangúlag egyetértenek a napirendek sorrendjének módosítására tett 
javaslattal. 
 

3.) napirend: A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat. 
 
Burján Attila az Oktatási és Szociális Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a 
gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról készült előterjesztést és határozati javaslatot. 
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
74/2017.(V.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése 
alapján a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról készült 2016. évi 
beszámolót elfogadja.  
A Képviselőtestület az éves szakmai munka eredményességét jónak értékeli. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a 

gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját. 
 
Erről értesül: 
          1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
                     2./ Tatár László polgármester 
                     3./ dr. Pető Zoltán jegyző 
                     4./ Képviselő-testület tagjai 
                     5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői   
                     6./ Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 

4.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat. 
 
Burján Attila az Oktatási és Szociális Bizottság tagja: A bizottság egyetért a 2017. évi 
költségvetés módosításával, annyi megjegyzéssel, hogy az előterjesztés 29. oldal második 
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bekezdésében lévő szöveget a következő módosításkor vezessék át a Városüzemeltetés helyett 
az önkormányzat költségvetésébe.  
„- Felújítások csökkenése - 1270 eFt a Bacsó Béla úti ingatlan tető felújításának költségével 
csökken.” 
 
Burján Attila a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja elfogadni az 
önkormányzat költségvetésének módosítását. 
 
Ambrus Dénes: A költségvetés tartalmaz ingatlan értékesítése címén összeget. Miről van 
szó? 
 
Tatár László polgármester: Egy területrészt a Realba Rehabilitációs Ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-nek értékesített az önkormányzat, valamint papírfeldolgozó üzem létesítésére 
pályázott egy cég, aki egyelőre bérli a területet, (kb.: 3000 m2) de később – sikeres pályázat 
esetén – meg szeretnék vásárolni. Mindkét esetben a testület döntött. 
 
Egyéb kérdés, észrevétel nincs, a képviselők 7 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében 1 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet fogadják el:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete 

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) 
rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet 1-3. sz. mellékleteit a jegyzőkönyv 1/A-
1/C. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
 

5.) napirend: A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
fegyverneki telephelyének felnőtt szociális szolgáltatásairól, az intézmény 
szakmai munkájáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat. 
 
Burján Attila az Oktatási és Szociális Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja az 
intézmény szakmai munkájáról készült beszámolót. 
 
Barta Józsefné igazgató: Elmondja, hogy 2016-ban az intézmény működéséhez szükséges 
tárgyi feltételek megvalósultak, a szociális törvény által előírt kötelező szolgáltatásokat 
biztosítják. Az intézmény önként vállalt feladatot is ellát, SOS segélyhívó telefonrendszert 
működtet a Polgárőrséggel együtt. Hosszú évek alatt önkormányzati segítséggel elérték, hogy 
végleges működési engedélye van az intézménynek. Megköszöni a testületnek és 
mindenkinek, hogy ennyi éven keresztül bizalmat szavaztak neki. 2017. december 1-től 21 év 
után nyugdíjba vonul.  
 
A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozattal fogadják el 
az intézmény 2016. évi beszámolóját: 
 
75/2017.(V.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
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A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének 
felnőtt szociális szolgáltatásairól, az intézmény szakmai beszámolójának értékeléséről. 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92./B § (1) bekezdés d) pontja 
alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi 
beszámolóját elfogadja, a szakmai munka eredményességét jónak értékeli. 

 
Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját. 

 
Erről értesül: 
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
2./ Tatár László polgármester 
3./ dr. Pető Zoltán jegyző 
4./ Képviselő-testület tagjai 
 

6.) napirend: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 
beszámolója a 2016. évi tevékenységéről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék javaslataikat. 
 
Burján Attila az Oktatási és Szociális Bizottság tagja: A bizottság elfogadásra javasolja a 
Társulás 2016. évi tevékenységéről készült beszámolót. 
 
A képviselők részéről a napirenddel kapcsolatban észrevétel nem hangzik el, 9 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
76/2017.(V.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás beszámolója a 2016. évi 
tevékenységéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
            Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Mikro-térségi 

Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről készült beszámolóját 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
2./ Tatár László polgármester 
3./ dr. Pető Zoltán jegyző 
4./ Képviselő-testület tagjai 
 

7.) napirend: A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-
Megelőző Intézettel történő együttműködési megállapodásról 
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Előadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester: Az Intézet igazgatója főorvos asszonya keresett meg a tegnapi 
napon. Az EGYMI által benyújtásra kerülő pályázatról van szó, melynek keretén belül a 
megállapodás ideje alatt különböző feladatok ellátást vállalja. Ilyen az egészséges életmód 
elterjesztése, a legjelentősebb betegségek okozta halálozás és betegség megelőzése, a 
dohányzás és alkoholfogyasztás visszaszorítása. Az ellátási területen lévő településekkel 
együttműködési megállapodást kötve plusz lehetőségeket jelent az intézetnek és a 
településeknek is.  
 
dr. Tatár Gábor alpolgármester: Az önkormányzat részéről pénzügyi hozzájárulás 
szükséges-e? 
 
Tatár László polgármester: Az együttműködési megállapodás III. fejezetében rögzítették, 
hogy a megállapodás alapján egymással szemben költség nem érvényesíthető. 
 
Egyéb hozzájárulás nincs, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
77/2017.(V.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézettel 
történő együttműködési megállapodásról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Fegyvernek Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kössön az 
EFOP-1.8.19-17 azonosító számú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének 
átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésű projekt 
keretében a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-
Megelőző Intézettel. 
 

2.)  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 
László polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására.  

 
Erről értesül: 
1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője 
2.) Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka  
3.) Tatár László polgármester 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 
5.) Képviselő-testület tagjai 

 
(Az együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.) 
 
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság részéről megérkezett az ülésre: 

- Dr. Téglás Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos, mb. kapitányságvezető, 
- Bokor László r. alezredes, bűnügyi osztályvezető, kapitányságvezető-helyettes, 
- Zách Márton a Fegyverneki Rendőrőrs bűnügyi alosztályának mb. vezetője, 

őrsparancsnok helyettes 
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2.) napirend: Törökszentmiklós Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója 
„Fegyvernek Város közrendjének – közbiztonságának helyzetéről” 

        Előadó: Tatár László polgármester 
 
Tatár László polgármester köszönti az időközben megérkezett vendégeket. Elmondja, hogy 
egy igen terjedelmes, minden területet érintő beszámolót kaptak a rendőrségtől, melynek 
mellékletében statisztikai adatok is részletesen megtalálhatók. Átadja a szót Dr. Téglás Zoltán 
mb. kapitányságvezetőnek, a beszámoló készítőjének.  
 
Dr. Téglás Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos, mb. kapitányságvezető: Fegyvernek 
Város közrendjének, közbiztonságának 2016. évi helyzetéről szóló beszámolója előtt 
bemutatkozik. 2016. szeptember 1-jétől látja el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői beosztását. Polgármester Úrral és néhány képviselővel már személyesen is 
találkozott, de nem mindenkivel. 25 éve szolgál a rendőrség állományában, amely időszakban 
különböző szakterületeken dolgozott. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy a főkapitány úr 
tavaly augusztusban felkérte, vezesse a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságot. Nagy a 
feladat, de szimpatikus számára azok személye, akik a helyi emberek érdekében 
tevékenykednek.  
Röviden bemutatja a családját, valamint az őt elkísérő kollégáit. 
Ismerteti a beszámoló legfontosabb mutatóit, tapasztalatait, illetve a változásokról is beszél. 
Kiemelten szól a bűnmegelőzési tevékenységről, programjairól, az illegális migráció 
helyzetéről, a kábítószer-fogyasztásról, a különböző területeken folyó prevenciós munkáról, 
az iskola rendőre programról és a szervezetekkel való együttműködésről. 
Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Megköszöni az önkormányzat rendőrséget 
segítő munkáját, továbbra is várják, és szívesen fogadják a munkájuk segítését célzó 
jelzéseket, kezdeményezéseket. Fegyvernek Város Önkormányzata és a település 
lakosságának segítő együttműködésére a jövőben is számítanak. Kéri, hogy a testület fogadja 
el a beszámolót és támogassa a jövőbeni elképzeléseket.  
 
Molnár Barna: Tavaly beszéltek arról, hogy Fegyvernek-Kunhegyes-Szolnokhoz tartozik a 
Sárszögi rész. Lehetséges lenne-e körzethatár módosítása, hogy ne hármas-határ alakuljon ki? 
A 4-es számú főút kereszteződésében rendszeres a baleset, talán megoldást jelenteni egy fix 
traffipax kihelyezése. Kiemeli a rendőrség segítségét a település rendezvényein, ezt 
intézményvezetőként és civil szervezet tagjaként is alá tudja támasztani. Megköszöni a 
rendőrség településen végzett munkáját.  
 
Herman József alpolgármester: Jelezték a lakosok, hogy a Szapárfalui településrészen 
árusítóknál megálló személyek nem csak vásárolnak, hanem egyéb szükségleteiket is elvégzik 
a fa alatt és a házak mellett.  
 
Dr. Téglás Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos, mb. kapitányságvezető: A körzethatár 
módosítása aktuális téma a rendőrségnél. Tapasztalták, hogy vannak olyan területek, amelyek 
nincsenek pontosan meghatározva. Természetesen egy esemény bekövetkezése hozza 
felszínre a problémát. Éppen a ma reggeli napi koordináción beszéltek erről. Az ügyben 
megkeresték a Járási Hivatal vezetőjét, Dr. Botka János Hunor urat.  
A 4-es sz. főút kereszteződésében az utóbbi időben valóban történtek balesetek. A kollégák 
vizsgálják a körülményeket, de a kamerafelvétel bizonyítja, hogy nem a gyorshajtás okozza a 
problémát, hanem az elsőbbségi jog meg nem adása. Igazából azért történnek balesetek, mert 
akik Fegyvernek vagy Örményes irányából próbálnak keresztülmenni a 4-es sz. főúton, 
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türelmetlenek. Természetesen előfordul gyorshajtás. A héten utasította a közlekedésrendészeti 
kollégáit, hogy vizsgálják meg, hogyan tudnának kihelyezni traffipaxot, a szakmai protokoll 
figyelembevételével tehetik ezt meg. Ígéretet tett arra, hogy legalább kéthetente mérni fogják 
az autók sebességét.  
A Szapárfalu vonatkozásában jelzett panasz már a rendőrséghez is eljutott. Az őrsparancsnok 
úrnak kiadta, hogy vizsgálja meg, mit lehet tenni. Szabálysértés esetén természetesen eljárnak. 
Olyan információjuk nem volt még arról, hogy az árusoknál megálló autósok ott végzik a 
dolgukat. Ha szabálysértés történik, akkor eljárnak, ha nem a rendőrség hatásköre, akkor is 
megteszik az intézkedést, de jelzéssel élnek az illetékességgel rendelkező szerv felé.  
 
Szatlóczki Edit: A rendőrség és az oktatási intézmények közötti együttműködés témaköréhez 
szeretne szólni. 26 évig tanított a fegyverneki iskolában, most pedig Tiszatenyőn tanít, ahol 
van iskolarendőr. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nagyon szoros az együttműködés, 
példamutató a kapcsolattartás az iskola és az iskolarendőr között. Közlekedésbiztonsági 
vetélkedőket szerveznek, pályázatok vannak. Az iskolarendőr (Béla), - ha nem vezénylik a 
határhoz – folyamatosan jelen van az iskola életében. Ez fontos az elhangzottak alapján, a 
prevenció miatt. Nagyon jó hatással van az iskolára, tekintélye van, szeretik a gyerekek, 
figyelnek rá. Mindenképpen köszönet illeti meg a munkájáért. Szeretné, ha Fegyverneken is 
kialakulna hasonló jó kapcsolat az iskola és a rendőrség (iskolarendőr) között.  
Tapasztalja a sebességmérő jelenlétét az utakon, ami hatással van természetesen az autósok 
közlekedésére.  
 
Dr. Téglás Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos, mb. kapitányságvezető: Tiszatenyőn 
júliusban számolnak be a rendőrség előző évi tevékenységéről, személyesen ismeri az 
iskolarendőrként is tevékenykedő rendőrt, akit tájékoztat az elhangzottakról. Fegyverneken 
lévő iskolákban is folyamatosan jelen van a rendőrség képviselője, előadásokat tartanak. Az 
Orczy Anna Általános Iskola a megyében a legjobban szerepelt a kerékpár felszereltségét 
vizsgáló rendezvényen. 
 
Tatár László polgármester: Lezárásként megköszöni a Törökszentmiklósi 
Rendőrkapitányság és a Fegyverneki Rendőrőrs 2016. évi munkáját. Reméli, ha nem is javul a 
statisztika évről évre, de legalább nem növekszik a bűncselekmények száma. Kihangsúlyozza, 
hogy az önkormányzat, a képviselő-testület törekszik az együttműködésre a rendőrséggel és 
támogatásáról is biztosítja a jelenlévőket.  
 
Dr. Téglás Zoltán r. ezredes rendőrségi főtanácsos, mb. kapitányságvezető: Köszönetet 
mond a Fegyverneki Rendőrőrs épületének felújítása miatt, amelyet az önkormányzat végzett. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák:  
 
78/2017.(V.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Fegyverneki Rendőrőrs 2016. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs 2016. évi 
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 
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4.)  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Rendőrség 

2016. évben végzett munkáját.  
 
Erről értesül: 

1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője 
2.) Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka  
3.) Tatár László polgármester 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 
5.) Képviselő-testület tagjai 

 
Napirendek utáni hozzászólás nincs.  
 
Tatár László polgármester megköszöni a résztvevők közreműködését és az ülést 17,20 órakor 
bezárja.  
 
      Kmft. 
 
Tatár László          dr. Pető Zoltán 
polgármester                jegyző 
 
 
           Herman József 
            jkv. hitelesítő   


