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Készült: Fegyvernek
közmeghallgatásán.

Önkormányzat

Képviselőtestülete

2010.

március

4-én

tartott

Helye: Szapárfalui klubkönyvtár
Jelen vannak: Ambrus Dénes, Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Herman József, Hillender Györgyné,
Huber Ferenc, Dr.Kiss Györgyné, Krupa István, Németh Attila, Szatlóczki Edit, Tukarcs
Istvánné, Tűhegyi Julianna képviselő, valamint kb 20 vendég

Huber Ferenc polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.
A fórumon az alábbiakról ad tájékoztatást:
-

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

Ezt követően a jelenlévőknek
képviselőtestülethez.

lehetőségük

lesz

kérdést,

hozzászólást

intézni

a

Hozzászólások:
Szabó Imre: A szapárfalui részen is jó lenne egy pénzfelvevő automata, mert az itt lakóknak nagy
távolságra van a falu másik részében lévő két automata.
Továbbra is sérelmes a postafiók megszüntetése.
Nem ért egyet a polgármester úr a tájékoztatójával, hogy a szapárfalui rész is kapott fejlesztést. Ezt
nem lehet észrevenni ezen a településrészen.
A többcélú épület üresen áll, miért jó ez?
Bognár András: Krupa Istvántól kér választ, hogy mikor készül el az út?
Krupa István: Az útépítést sajnos anyagi okok hátráltatják, de a kő szállítása két héten belül
megtörténik. A Vadason, a 4-es sz. főút bontásából (amihez környezetvédelmi hatóság engedélye kell)
kikerülő anyagból készül az útalap. Igéri, hogy őszre elkészül az út.
Dományné: A közmunkásokkal megoldható lenne-e, hogy az időseknek segítsenek a házuk előtti
közterület hó eltakarításában.
Molnár Ferenc: A csatornánál a közmunkások végzik a tisztítást, de sajnos a fákat kiszedik, a cserjét
pedig ott hagyják. Ezt a munkát egy gép sokkal gyorsabban elvégezte volna.
Gácsi János kérdése: százalékosan mennyi az önkormányzat forráshiánya? A település közbiztonsága
milyen?
Az ország szégyenének nevezi a 4. sz. főút Ady E. út és Kenderes közötti szakaszát. Ígéretek,
hazudozások sorozatával találkozott magas szintű politikusok részéről is ebben a témában, sajnos már
senkinek nem lehet hinni.
Diószegi Ibolya: az Önkormányzat mennyit fordított hó eltakarításra?
Bencze Sándor: a Polgárőrség becsületesen végzi munkáját.
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Az Ady E. úti forgalom lassítása, a balesetveszély csökkentése érdekében az út törökszentmiklósi és a
fegyverneki végén 50 km-es táblát kellene elhelyezni.
Korábban szó volt, hogy Surjány és Fegyvernek között, a törökszentmiklósi és a fegyverneki
önkormányzat összefogásával kerékpárút épül, de ebben még semmi előrelépés nem történt, pedig
biztosan volnának olyanok, akik Törökszentmiklósra, vagy Surjányba szívesen mennének kerékpárral,
mert nem kellene több száz forintot fizetni az autóbuszra.
Mivel az elkerülő út építése megdőlt, az Ady E. úton jelzőlámpát jó lenne elhelyezni.
A többcélú épület nem állna üresen, ha az önkormányzat kiadta volna egy szolnoki egyesületnek, aki
kérte az önkormányzattól, mert oktatási centrumot szeretett volna létesíteni, de sajnos nem kapták
meg. Az egyesület hajlandó ismét kérelmezni, ha az önkormányzat biztosítaná számukra.
Pénzfelvevő automata felszerelését ő is támogatja.
Az út melletti leállósávot a Közút kht nem takarítja, pedig az is a feladatuk lenne.

Huber Ferenc polgármester reagálása az elhangzottakra:
Egy pénzfelvevő automata felszerelése nagyon költséges, ettől függetlenül az OTP-t meg lehet keresni
ez ügyben.
Sajnos a posta hajthatatlan volt a fiókposta megszüntetésében. A postai csekk befizetés az Idősek
Klubjában megoldott. A Gondozási Központ segítséget ad az időseknek a hóeltakarítási munkákban,
ha ilyen igény van, jelezni kell.
Az önkormányzat éves szinten 150 fő közmunkást foglalkoztat, március 15-től 67 fő lesz alkalmazva,
egy részük az intézményekben kap munkát.
1990-től 2000-ig 7 % körüli volt az önkormányzat hitel állománya, 2008-ig 7-8 %, most is kb ezen a
szinten van. Az a probléma, hogy a működési bevétel-kiadás különbsége 40 millió Ft.
Hó eltakarításra kb 150 ezer Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.
A közterületen gyakoribb a rendőrőri jelenlét, a rendőrős létszáma gyarapodott, a fegyverneki
felderítés jó. Ezt még javíthatná a lakossági információ.
A törökszentmiklós irányába tervezett kerékpárút terve, engedélye elkészült, de pályázat hiányában
nem valósult meg.
A többcélú épületet a szolnoki egyesület úgy kérte volna, hogy az önkormányzat fizesse a közüzemi
díjakat, amit a képviselőtestület nem hagyott jóvá.
Az, hogy a többcélú épület üresen áll, senkinek nem jó, de sajnos nincs vállalkozó aki működtetné.
A tájékoztatóban is elhangzott, hogy a szapárfalui településrészen is történtek fejlesztések, pl.
járdaépítés, útépítés, óvoda felújítás.

Megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást 19,30 órakor bezárja.
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