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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:
Gúth Jenőné: A Szivárvány úton a lakók nem tudják értékesíteni a telkeiket, mert nincs közmű (gáz,
út), pedig az önkormányzat részéről volt rá ígéret.
A Csonkatornyi temető kapuja nincs zárva, virágokat ellopják, az új temetőrészbe kocsival is bejárnak.
Korábban éjjel zárva volt.
A polgármester úr a beszámolójában panaszkodott, hogy az önkormányzatnak nincs pénze. A sok
ingyen ebéd nem ezt igazolja.
Csatári Bálintné: Csatlakozik az előtte szólóhoz és az ott lakók érdekében szól, akik a hiányzó közmű
miatt nem tudják a lakásukat rendesen használni.
A szennyvízhálózat építésével kapcsolatban úgy gondolja, hogy először meg kellene kérdezni a
lakosokat, hogy akarják-e, mert pl. a főutcán lakók kb 75 %-a idős, nekik már nincs szükségük a
csatornára.
Meg kellene nézni, hogy aki nem szippantat, annak hova tűnik a szennyvize. (kertek alatt elengedi)
Az utca tájékoztató táblákat nagyon jónak tartja és köszöni, hogy ilyen is van a faluban.
Jó lenne, ha a közmunkások egy-egy lakóház udvarára benéznének, ahol nemcsak belül, hanem kívül
az utcán is szét van dobálva a szemét, fertőzés veszélyt jelent.
Az idősek hiányolják, hogy az önkormányzat részéről nem keresik fel őket, hogy esetleges
gondjaikat, panaszaikat meghallgassák és ha lehetséges segítsenek. Egy ilyen gesztus sokat jelentene
az időseknek.
A piactér rendbetétele megkezdődött ugyan, de még most sincs a falunak egy rendes piactere. Az
ottani épületet le kellett volna bontani és kulturált piacot kialakítani.
A Felszabadulás úton keresztülhaladó homokszállítást ellenzi. Mi lesz a lakóházakkal, ha
megrongálódnak, ki fogja a lakókat kárpótolni? Nagy a balesetveszély, az úttesten való átkelés,
különösen az iskolás gyerekeknek és az időseknek.
Huber Antalné megkérdezi, hogy miért maradt ki a Kiss J. út az utcai eligazító táblákból?
Strigel Józsefné megkérdezi: Igaz-e, hogy Tiszabőről 15 családot költöztetnek Fegyvernekre?
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A Csonkatoronynál jó lenne egy tájékoztató tábla a torony történetéről, elsősorban a vidékiek
tájékoztatása érdekében.
Herman József: a homokszállítás miatt néhányan telefonon keresték meg és kérdezték erről a dologról.
A polgármesteri tájékoztatóban elhangzott, hogy a homokszállítást végzők a korlátozásokat betartják.
Milyen korlátozást kell betartani, időbeli, sebesség, súlykorlátozás, stb? Semmilyen sebességkorlátozó
tábla nincs, pedig kellene. Ezeket előzetesen írásban kellett volna rögzíteni. Ha nem végeztek előzetes
állapotfelmérést, akkor hogyan fogják a lakosokat kártalanítani?
A februári testületi ülésen arról volt szó, hogy a polgármesternek nincs joga engedélyezni a szállítást.
Az is igaz, hogy ha mindenki minden ellen tiltakozik, akkor soha nem épülhetne semmi.
Huber Ferenc polgármester: A Szivárvány úti utcanyitás és építési engedélyek kiadása a
tanácsrendszer idején rosszul kezdődött. Akkor a megosztott telkeket a tulajdonosok saját maguk
értékesítették. Az önkormányzat részéről nem volt ígéret a közművesítésre, mert azt nem tudta volna
felvállalni. A lakosoknak kellene összefogni, hogy megépüljön pl. a gázvezeték. Egy Szivárvány úti
lakossal nem sikerült megegyezni a telek eladásban.
A szennyvízcsatorna hálózatot a vízminőség védelme is indokolja, sajnos a jelenlévők által is említett
megoldással (ásott kútba, kertekbe kivezetett szennyvíz) nagy a talaj- és környezetszennyezés.
Amennyiben megépül a hálózat, a jegyző köteles lesz kivetni a talajterhelési díjat azokra az ingatlan
tulajdonosokra, akik a hozzájárulást nem fizették meg. Kb 200 millió Ft lakossági befizetésre lesz
szükség a beruházáshoz.
Lakóház területére hivatali dolgozó azért nem mehet be, hogy pl. a tisztaságot ellenőrizze.
A tájékoztató táblák EU-s pályázati pénzből készültek, a településközpont rehabilitáció keretében,
sajnos utólag derült ki, hogy néhány utca kimaradt.
Sokan közterületre, parkolókba hordják ki a szemetet, a 4-es melletti parkolók állapota katasztrofális.
A Gondozási Központ részéről 2009-ben két közcélú foglalkoztatott kereste fel az idős lakosokat és
felmérést végzett körükben.
A három temető fenntartása az önkormányzatnak rendkívül költséges, amihez a lakosoktól nem lehet
díjat kérni. A megszorítások miatt csökkenteni kellett a temető működési kiadásait is, ez elsősorban az
oka, hogy a Csonkatornyi temetőben most nincs megoldva a kapu zárása. Egyébként a lopások ellen
nem ez a megoldás.
A piactér kialakítása folyamatos, az időjárás függvényében végzik a tereprendezést. Hosszú távon az
épületet le kell bontani.
Tiszabői lakosok beköltöztetéséről szó sincs, de egyébként a szabad költözés joga minden polgárt
megillet és azt nem lehet akadályozni.
A Csonkatornyi temetőhöz tájékoztató tábla elhelyezésének lehetőségét meg kell nézni, ehhez
műemlékvédelmi hatóság hozzájárulása is kell.
A településen áthaladó homokszállítást végző járművek betartják a sebességet. Írásban lehet jelezni, ha
ez miatt a lakóházakon rongálódás keletkezik. A szállításhoz egy tiszaroffi bánya tulajdonos kérte a
hozzájárulást, amihez a polgármesternek nincs jogosítványa, így a hozzájárulást nem adta meg.
Az önkormányzatnak nincs beleszólása a szociálpolitikai (segélyek, stb.) pénzek elosztásába, ez
központilag biztosított pénz, aki megfelel a jogszabályi feltételeknek, azoknak a jegyző köteles kiadni.
Ezt a problémát az országgyűlési képviselő jelölteknek jó lenne felvetni.

4

Németh Attila képviselő a homokszállítás miatt kér szót és tájékoztatni kívánja a jelenlévőket az általa
ismert körülményekről. Mint tudott, a surjányi illetve a szapárfalui bányából szállították a homokot a
kisújszállási elkerülő szakasz építéséhez, azonban régészeti leleteket találtak, így a kitermelést
leállították. E két bánya elég jó áron adta el a homokot a Por Kft-nek.
Érdekes, hogy Kenderes és Kunhegyes megtehette, hogy nem engedélyezte a tiszaroffi bányából való
homokszállítást a településükön keresztül (pedig az közelebb lett volna). A Por kft a legnagyobb
profitott akarja akár úgy is, hogy a fegyverneki embereknek tönkremegy a házuk. Példaként említi,
hogy ez a kft építette a 6-os utat, ahol 2 milliárd Ft tűnt el, még ma is keresik.
Ebben a témában osztja Csatáriné véleményét és ő is kérdezi, hogy miért Fegyverneken keresztül kell
szállítani? Ezt az utat is tönkre fogják tenni a túlsúlyos szállító járművek.
Polgármester úr hajlandó-e kiállni a fegyverneki lakosokért, hogy nem engedélyezi a településen át a
homokszállítást?
Huber Ferenc polgármester: Tiszagyendáról Kunhegyesre vezető út állapota olyan rossz, hogy azon
nem tudnának a járművek közlekedni.
Egy lehetőség van: a lakos kimegy az utcára és megakadályozza a szállítást.
Jelölje meg képviselő úr azt a jogszabály helyet, ami szerint a polgármester megtilthatja a szállítást.
Suszter Zsigmond elmondja, hogy nála is járt valaki, aki aláírást gyűjtött a homokszállítás miatti
tiltakozás érdekében, ezt alá is írta. Ha a polgármesternek nincs hatásköre lépni, folytatni kell az
aláírás gyűjtést és vagy lesz eredménye, vagy nem, de mégis történik valami.
Herman József: a Felszabadulás úti lakók képviseletében szólt ebben az ügyben és tolmácsolta
véleményüket. Tájékoztatta a lakókat és a honlapról letöltött testületi anyag kivonatát is átadta.

Több hozzászólás nem lévén, Huber Ferenc polgármester megköszöni a megjelenést és a
közmeghallgatást 20 órakor bezárja.
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