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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek
közmeghallgatásáról.

Önkormányzat

Képviselőtestülete

2009.

március

12-én

tartott

Helye: Móra Ferenc Általános Iskola
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Hillender Györgyné, Herman József,
Huber Ferenc, Krupa István, Nida Imre, Szatlóczki Edit, Tukarcs Istvánné, Tűhegyi Julianna
képviselő, Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző, valamint kb 20 állampolgár.

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

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

Hozzászólások:

Berta Mihály nagyon sürgetőnek tartja, hogy mielőbb megépüljön a szennyvízcsatorna hálózat.
Fegyvernekről a 4. sz. főútra történő felhajtásnál nincs kikanyarodó sáv, így nagyon veszélyes a
közlekedés. Legalább jelzőlámpa kellene.
A településre beutazó idegenek tájékozódásához eligazító táblák kihelyezését szorgalmazza.
A település néhány utcaneve – pl. Előre, Brigád út – a régi rendszerre emlékeztet, azt minősíti.

Ipacs András kíváncsi lenne, hogy a lakók hány százaléka fizet szemétszállítási díjat, ugyanis az
utcában kb van 20 lakóház és csak 8-9 helyen van kuka. Sajnos olyan is előfordult már, hogy valaki az
ő tulajdonát képező kukájába rakta a szemetet.
Ebből azt szűri le, hogy akik rendesen fizetik a díjat, azok fizetik meg mások helyett is. Ezt
igazságtalannak tartja.
A gyűjtőszigeteknek nem sok értelme van, mert nem a konténerbe, hanem mellé hordják a sok
szemetet, ami környezetszennyező, egészségtelen.
Magyar Istvánné kapcsolódik az előtte szólóhoz és elmondja, hogy a Nefelejcs úton az is előfordul,
hogy nem a szabványos zöld zsákba, hanem ún. tápos zsákba kirakott szemetet is elszállít a
szemétgyűjtő kocsi.
Ternák Lászlóné rövid tájékoztatást kér a közmunka foglalkoztatásról.
Szarvák Pálné: úgy gondolja, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak a faluban, mint az utcanevek
megváltoztatása.
Felháborodását fejezi ki, hogy sokan csak a segélyt várják és esetenként megszólják azt, aki dolgozik.
Konkrétan neki is mondtak ilyen véleményt.
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Huber Ferenc polgármester: A 4. sz. főútra való kikanyarodással kapcsolatban a közelmúltban már a
Közút Kht-nak továbbított interpellációt a hivatal, eredménytelenül. Most a szakminisztériumnak
fogjuk továbbítani. Körforgalom kialakítása nagyon költsége, de esetleg egy felhajtósáv kivitelezhető.
Utcanév változtatásra már volt kezdeményezés, de elsősorban a lakók azt mérlegelték, hogy az
okmányokon történő átvezetés mennyibe kerül, így nem támogatták az átnevezést.
A kátyúkat a hivatal igyekezett feltölteni, nem sok sikerrel, mert az eső kimosta. Hideg aszfaltot téli
időben nem lehet használni, kb áprilistól indulhat meg a munka.
Kétpói hulladéktelep a kommunális és az inert hulladékot fogadja. A veszélyes hulladékot legközelebb
a törökszentmiklósi hulladékudvarba lehet ingyenesen szállítani.
Éppen a hozzászólásban említett probléma – nem rendeltetésszerű használat - miatt a 8
hulladékszigetből négyet a képviselőtestület megszűntetett. Kötelező jelleggel csak kettőt kell
működtetni. A lakosok kezdeményezhetik hulladékgyűjtő sziget megszűntetését.
Az önkormányzati rendelet értelmében mindenkinek szerződést kellene kötni a szemétszállításra, vagy
a kukás vagy a zsákos rendszert kell igénybe venni. A hivatal igyekszik ezt figyelemmel kísérni és
felszólítani az ingatlan tulajdonosokat a szolgáltatás igénybevételére. Azonban látni kell a lakók
anyagi problémáit is.
Kb 700 ingatlan tulajdonos és a közületek, vállalkozók kötöttek szerződést a hivatallal.
Szabálysértési eljárást csak tettenérés esetén lehet lefolytatni.
A Nefelejcs útról jelzett problémát a hivatal csak úgy tudja kezelni, ha azt a lakók jelzik.
Általánosságban a lakók és az önkormányzat együttműködését hangoztatja.
A településen 460 fő segélyes van. A közmunka foglalkoztatásba 167 fő lesz bevonva, 40 fő
jelentkezett szerződéskötésre. Két ütemben, 3 hónapos időtartamra lesznek alkalmazva, egy-egy
személy a gyerekintézményekben kapusként lesz foglalkoztatva. 9 fő jelezte, hogy nem kíván részt
venni a programban. A 8 általános iskolánál alacsonyabb végzettségűekre és az 50 év felettiekre nem
terjed ki a program.
Az állam kb 700 milliárd Ft-ot biztosít segélyezésre, de ezért semmit nem vár a lakosoktól. A
hivatalnak nincs joga véleményezni, kötelessége a központi intézkedéseket végrehajtani.
Végezetül megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást 20,20 órakor bezárja.
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