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Helye: Szapárfalui Klubkönyvtár
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné, Herman József,
Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna
képviselő, Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző, valamint kb 25 állampolgár.

Huber Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselők közül 10 fő jelen
van.
Tájékoztatást ad:
-

a kistérségi társulások tapasztalatairól
az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról
az önkormányzat programjának teljesítéséről.

Hozzászólások:
Jászberényi Zsolt sérelmezi, hogy a szapárfalui községrészen bezárták a postát. Kérdezi, hogy
várható-e valamilyen megoldás?
A 4. sz. főút elkerülő szakaszának megépítése érdekében írásban és telefonon is megkereste az
országos szervet.
Igaz-e, hogy a polgármester úr Fegyverneket várossá szeretné nyilváníttatni és ennek érdekében
növelni a lakosságszámot?
Hogyan lehet az, hogy vannak olyan települések, ahol uniós pénz és lakossági befizetés nélkül is meg
tudták oldani a szennyvízcsatorna építést?
Stalmályer György: Szintén nem tudja elfogadni a posta bezárását. Ez miatt sokan inkább
Törökszentmiklósra járnak be a postára, mert a fegyverneki postához messze van a buszmegálló és az
időseknek sokat kellene gyalogolni. Jó volna, ha az autóbusz a posta előtt (közelében) állna meg.
A Közút Kht. által végzett kátyuzás szakszerűtlen, egyenlő a nullával.
Az a baj, hogy a kisemberekre sem idő, sem pénz nem jut, csak azoknak, akik a minisztériumban
vannak.
Nagyné Berényi Erzsébet: Az Ady E. és Móricz Zs. út kereszteződésében a főúton való átjutás a
nagy forgalom miatt rendkívül időigényes és balesetveszélyes. Egy nyomógombos jelzőlámpa
felszerelése nagy segítség lenne.
Megkérdezi, hogy 2006. óta volt e ezen a településrészen valamilyen fejlesztés?
Tudomása szerint a szelektív szemét is bekerül az egyéb szemét közé. Így nincs értelme a szelektív
gyűjtésnek.
Sérelmezi, hogy a Polgármesteri Hivatal őt kötelezte az építési telken lévő szemét eltakarítására, holott
azt ismeretlen személy rakta oda. Nem ért egyet azzal, hogy miért azt büntetik, aki nem is követett el
semmit.
Megkérdezi, hogy lehetséges-e valamilyen retorzió Dr.Méhész Judit háziorvos ellen a betegekkel
szemben tanúsított magatartása miatt. Neki ugyan személy szerint nincs vele problémája, de mások
panaszkodtak, hogy hogyan bánik velük. Ki a munkáltatója és hol lehet panaszt tenni?
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Egy konkrét eset volt, amikor beteg, lázas gyereket vittek hozzá és azt mondta, hogy neki az ügyeleten
nem kötelessége megvizsgálni, és ő nem gyerekorvos. Ezután csak másnap délben tudták a
gyerekorvoshoz vinni, amikor szintén lázas volt a gyerek, tehát már előző nap sem alaptalanul vitték
az ügyeletre.
Itt Fegyverneken nem működik a szabad orvosválasztás.

Bencze Sándor elmondja, hogy a Gazdakör kapcsolatban van egy céggel, aki zsákot biztosít a
szelektív szemétgyűjtéshez és a posta díjtalanul elszállítja. Sajnos kellemetlen tapasztalatok is voltak:
a szelektív szemét közé más hulladékot (pl.állati hulla) is beraktak, ezért a szállító nem vállalta a
szállítást.
Az Ady E. úton elkészült útpadka ezzel a módszerrel semmit nem ér, az árkok tisztítása, fűnyírása a
salak miatt nem lehetséges. Nem érti, hogyan lehet ilyen munkát végezni.
Az Ady E- Móricz Zs. út sarkon egy nagy gödör tátong.
A Móricz Zs. út is rossz állapotban van, a Kunhalom Agrária Kft. feladata volna a karbantartás, mert
elsősorban a cég járművei teszik tönkre.
Tudomása szerint régebbi közmeghallgatáson szó volt arról, hogy az Asztalos F. út össze lesz kötve a
4-es úttal, és akkor a vasútállomásra menő autóbusz bemegy a faluba. Ezzel együtt a postára való
közlekedést is meg lehetne oldani.
Bognár András kérdezi, hogyan kell elindítani a lakossági útépítést?

Bognár Zoltán : Jó lenne megoldást találni az örményesi út és a falu közötti földút megszüntetésére.
A tavasz közeledtével felhívja a figyelmet a motorosok, kvadosok megjelenésére, az utcán játszó
gyerekekre leselkedő veszélyforrásra. Nagy szükség lenne egy játszótérre is.
A Berényi úton 3-4 lakatlan ház van. Kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tulajdonosokat kötelezze az
ingatlan lekerítésére, a szomszédos ingatlanok vagyonvédelme érdekében is.
Szabadosné: az iskolás gyerekeknek nincs megoldva, hogy esős időben fedett helyen várakozzanak az
autóbuszra.
Oláh Attila: Mit lehetne tenni, hogy a gyerekek iskolába menetkor ne féljenek, hogy megverik őket?
Úgy gondolja, hogy ez önkormányzati feladat.
Jelzi, hogy a Mező I. úton nagy gödör van.
Nagyné Berényi Erzsébet: egy bizonyos csoporttal vannak problémák. Nem érti, hogy a tiszabői
gyerekeket miért veszi fel a fegyverneki iskola.
Huber Ferenc polgármester reagálása az elhangzottakra:
A posta ügyben az önkormányzat többször próbálkozott, eredménytelenül. A helyi posta hajlandó lett
volt a szapárfalui fiókpostán hetente 2-3 alkalommal fogadni a lakókat, de a postaigazgatóság
elzárkózott. Az Idősek Klubja dolgozói segíteni tudnak a befizetések lebonyolításában.
Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások (Okmányiroda, posta, stb.) helyben történő intézésének
megszűntetése nem a lakosok érdekét szolgálja.
A jelzőlámpa felállítására a Közút Kht azt a választ adta, hogy az torlódást okozna a közlekedésben.
Forrás hiányában Fegyverneken nem sok fejlesztés volt az utóbbi időben. Ezen a településrészen meg
kellene oldani: az Ady E. úti óvoda felújítását; a Rákóczi út, Vöröshadsereg út, a temetői út, a
temetőnél parkoló építését, járda építést, az üresen álló többcélú épület hasznosítását.
A szelektív hulladék szállítására nincs vállalkozó cég. Ajánlja Bencze Sándornak, hogy az általa
említett zsákos gyűjtés érdekében keresse fel a lakókat. Jelenleg valóban a szelektív hulladék a
konténerekből a többi szeméthez kerül.
Dr.Méhész Judit háziorvossal általában elégedettek a betegek, néhányuknak van vele problémája.
Munkáltatója nincs, mivel vállalkozó. Az önkormányzat csak az orvosi rendelő helyiségét biztosítja
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számára, semmilyen jogosítványa nincs vele szemben eljárni. Arra van lehetőség, ha két írásbeli
panasz érkezik be, akkor azt az ÁNTSZ felé kell továbbítani. Azt tudja javasolni, hogy le kell írni a
panaszt. Jelenleg is van egy írásbeli bejelentés. A hozzászóló által említett esetben a gyerekorvos is azt
nyilatkozta, hogy nem volt indokolt a panasz.
Az ügyeletet ellátó orvosnak kötelessége úgy a gyerek, mint a felnőtt beteget fogad és ellátni. Az esti –
17-18 óráig - rendelés azonban nem ügyelet. Gyerekorvosi ügyelet Törökszentmiklóson sincs.
Arról nem volt szó, hogy amit Bencze Sándor említett, hogy az autóbusz bejön a faluba. A VOLÁN
járatok csak ott állnak meg, ahol kijelölt megállóhely van.
A Móricz Zs. úton a gödröt fel kell tölteni.
Lakossági összefogással nincs akadálya útépítésnek, a hivatal munkatársával – Stefán András – kell
felvenni a kapcsolatot. Ingatlanonként 16.000 Ft a hozzájárulás összege.
Fegyvernek nem kap(kapott) támogatást a szennyvízcsatorna építéshez. kb 200 olyan település van,
amely az uniós feltételeknek nem felelt meg, mégis valamilyen segítséggel (pl.Vásárhelyi Terv)
megépült a hálózat. A lakosság teherbíró képességét is figyelembe kell venni.
Várossá válás nem a lakosságszámtól függ (lásd Kenderes, Abádszalók), hanem a térségi szerep
dominál. Nem várossá válásról, hanem városiasodásról van szó.
Az ingatlan tulajdonos kötelessége az ingatlan területének tisztántartása, függetlenül attól, hogy a
szemetet ki helyezte oda. Szabálysértési eljárással kikényszeríthető. Volt már példa, hogy üresen álló,
romos ingatlant(telket) a tulajdonos az önkormányzatnak ajándékozott, mert a romok eltakarítása
sokba került volna. A bejelentésben említett konkrét esetet meg kell nézni.
A játszóteret terület vásárlással lehetne bővíteni.
Bognár úr által említett utat meg lehet csinálni, a csatornát át lehet tölteni. Valószínű magántulajdonos
hozzájárulása is kell.
Az iskolás gyerekek rossz idő esetén az Idősek Klubjában várakozhatnak az autóbuszra.
Oláh Attila felvetésére: konkrét esetet meg kell beszélni az iskola igazgatójával. Nem jellemző, hogy
tiszabői gyerekekkel van probléma. A most induló közérdekű foglalkoztatás keretében a
gyermekintézményekben kapusok fogják segíteni a pedagógusok munkáját.
Az integrált oktatásnak nincs értelme, ezt az illetékesek nem látják be.
A rendőrség előtt nem ismeretlenek a jó idő beálltával jelentkező közlekedési problémák.
Sebességmérő készüléket azonban csak a számozott utakon használhat a megyei kapitányság. Sajnos a
kistérségben az önkormányzatok egyetértése hiányában nem kerülhetett sor sebességmérő készülék
beszerzésére.

Megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást 20,30 órakor bezárja.
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