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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 3-án tartott
közmeghallgatásán.
Helye: Szapárfalui klubkönyvtár
Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit,
Tatár László képviselő és Nardai Dániel települési menedzser, valamint kb. 30 vendég.
Tatár László polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Attila képviselőt jelöli ki.
A fórumon az alábbiakról ad tájékoztatást:
-

az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról,
az önkormányzat programjának teljesítéséről,
a szennyvízhálózat építéséről.

Ezt követően a jelenlévőknek
képviselőtestülethez.

lehetőségük

lesz

kérdést,

hozzászólást

intézni

a

Hozzászólások:
Tháler József: Mennyi az adóhátralék, miből tevődik össze és mennyi idő alatt halmozódott
fel?
Tudomása szerint az 5-10 eFt hátralékról kiküldték a felszólítást, de a magasabb összeggel
tartozó vállalkozónak nem, az önkormányzatnak végzett munka ellenértékét kifizették neki,
de a tartozást nem vonták le.
Javasolta, hogy a gazdák fogjanak össze és a földutakat tegyék rendbe.
Mennyibe kerül 1 lakásra vetítve a szennyvízhálózat kiépítése?
Mi lesz a következménye annak, ha a lakosság 75 %-a nem vállalja a csatlakozást?
Négyesi Attiláné: Miért nem kezdeményez az önkormányzat a nem fizető lakosok ellen
eljárást?
A közmunkásokkal miért nem takaríttatják a havat a járdákról, például az ABC előtti
területen?
Zulinger József: A Szapárfalui Posta újranyitásával kapcsolatban levélben megkereste Fejér
Andor Országgyűlési képviselőt és az Országos Posta igazgatóját is, de érdemleges választ
nem kapott. Történt-e már erről az önkormányzat és a Posta között megbeszélés, lesz-e
Postája Szapárfalunak?
Az Ady Endre úton, a zebrán túli járda az óvodától a Temető útig nagyon rossz állapotban
van, az idén felújításra kerül-e?
Tervez-e Szapárfalu területén felújítást az önkormányzat az elkövetkezendő években?
A 4-es sz. főút nem bírja ezt a forgalmat, folyamatosan javítják, de 1-2 nap múlva újabb hibák
keletkeznek. Várható-e a közeljövőben, hogy megépül az elkerülő szakasz?
Szeretné, ha a közmeghallgatáson elhangzott problémákról vagy folyamatban lévő ügyekről a
Fegyverneki Hírmondóban információt kapnának.
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Nyiszper Zsolt: Hangsúlyozta a 4-es sz. főúton a súlycsökkentő és sebességkorlátozó tábla
szükségességét.
Gácsi János: A 4-es sz. főúton a 2003. évi mérések alapján a zajszint a megengedett
értékeket többszörösen meghaladta, ez azóta csak romlott. Az út mellett élők nem tudnak
pihenni, nagy a por, a házak állapota folyamatosan romlik.
A Szennyvízhálózat építésével kapcsolatban hányan kötöttek a Fundementával szerződést?
Bognár Zoltán: Elmondta, hogy beszélt az Örményesi és Kuncsorbai Kispostát üzemeltető
vállalkozóval, aki azt nyilatkozta, hogy ha engedélyt kap azonnal megnyitja Szapárfaluban is
a Postát.
Tatár László Polgármester Úr a választási programjában vállalta a mezőőri járulék eltörlését,
ez miért nem valósult meg?
A Só út és az Örményesi út mellett sok a kidobott szemét. A legújabb szabályok szerint a
földtulajdonosok feladata ezek eltakarítása, ha nem teszik, büntetést kapnak. Javasolta, hogy a
mezőőrök készítsenek fényképet erről és az önkormányzat lépjen fel a szemetelőkkel
szemben.
A Mező I., Berényi és a Móricz Zs. út burkolata nagyon rossz állapotban van, amelyet
egyrészt a vállalkozók teherautói, valamint a Huber Zsolt házánál történt baleset miatti
forgalomelterelés okozott. Van-e lehetőség a felújításra?
Az önkormányzat segítségét kéri abban, hogy az Ady E. úton a zebra előtt jelzőlámpát
helyezzen el a közútkezelő, mert az átkelés életveszélyes.
A tavasz közeledtével a Berényi úton megjelennek a Qadosok és a motorosok. Az
önkormányzat hívja fel a rendőrség figyelmét a délutáni és esti időpontokban történő
fokozottabb ellenőrzésre.
A Képviselőtestület tagjai között nincs Szapárfalui lakos, ezért ezt a területet elhanyagolják.
Javasolja, hogy az önkormányzati választáskor lakosság számának arányában válasszanak
képviselőket külön Fegyverneken és Szapárfaluban.
A Berényi út 25-27. sz. alatti ingatlanok állapotára hívta fel a figyelmet, mindkét területen
romos, düledező ház található, a gyerekek bemennek az ingatlanra. Az ásott kút, a vízóra akna
nincs lefedve, a kútba szemetet hordanak egyes lakosok. Kéri, hogy a balesetveszély
elkerülése érdekében kerítsék körbe ezeket az ingatlanokat és fedjék le az aknákat.
A kommunális adómentesség minden lakosnak jár, akik befizetik a hozzájárulás költségeit?
A Fundamenta nem tájékoztatta a lakosságot arról, hogy aki csekken fizeti a részletet, havonta
200,- Ft-tal többet fizet.
Bencze Sándor: Javasolja, hogy a Képviselőtestület tagjai havonta egy alkalommal
fogadónapot tartsanak a Szapárfalui Klubkönyvtárban.
Miért szerelték le a közkifolyókat a 4-es sz. főúton?
Szapárfalui részen is szükség lenne Orvosi Rendelőre, Mini Laboratóriumra és
Gyógyszertárra is. Vannak e célra megfelelő eladó házak ezen a területen.
Évek óta probléma, hogy télen a leállósávról, a kerékpárútról nem takarítják le a havat.
Felhívta a lakosok figyelmét az alu dobozok és műanyag flakonok szelektív gyűjtésére.
Ezeket a Szapárfaluban jelenleg 2 fővel működő munkahelyen tömörítik, de a dolgozók
számát szeretnék 12 főre emelni.
Azoknak a háztulajdonosoknak is fizetni kell a szennyvízhálózatra való rákötési díjat, akiknek
nincs az ingatlanukra bevezetve az ívóvíz?
Gácsi Jánosné: A kerékpárút hol halad el és mikor valósul meg? A település egyes részein
nem lehet az úton kerékpározni, ezért sokan a járdát használják, ami balesetveszélyes. A 4-es
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sz. főút és a kerékpárutat elválasztó vonal lekopott, kéri az önkormányzatot, hogy pótolják a
festéket.
Javasolja, hogy a közmeghallgatásokról, a Képviselőtestület üléseiről hangfelvétel készüljön,
mert a jegyzőkönyvből kimaradnak hozzászólások vagy nem azok mondták el véleményüket,
akik a jegyzőkönyvben szerepeltek.
Miért nem nyilatkoztatták már hamarabb a lakosságot a szennyvízhálózat kiépítésével
kapcsolatban? Miért kényszerítik gyors döntésre az embereket?
Gácsi János: A 4-es főúton Debrecen felé autózva tapasztalja, hogy az utak rossz
minőségűek, a felezősávról és a záróvonalról lekopott a festék, ami rendkívül balesetveszélyes
különösen este. Az út melletti padka magasabb, mint az út, a víz nem tud lefolyni.
Közmunkások foglalkoztatásával megoldható lenne-e a Templom környékének rendben
tartása, parkosítása, virágok ültetése?
Borgulya István: A Vörös Csillag út aszfaltozása szerepel-e a 2011. évi tervben?
A ravatalozó hűtőmotorja évek óta rossz, mikor lesz megjavítva?
A temető mellett megszüntették a szeméttelepet, a rekultivációja mikor valósul meg?
Egyetért a Szapárfalui lakosok 4-es sz. főút forgalmával kapcsolatos véleményével.
Szapárfaluban a homokszállítás során nem történt pormentesítés, a zaj- és rezgésszint magas,
az út melletti házak állaga romlik, az autósok nem tartják be a lakott területre vonatkozó
sebességkorlátozást.
Információja szerint a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében kártérítést állapított meg az adott
területen élő budapesti lakosoknak, mert az M-5 bevezető szakaszánál évek óta az
egészségügyi határértéket meghaladó zajszintet rögzítettek. Szapárfalu lakosságának össze
kellene fogni és az önkormányzat segítségével perelni kellene a Magyar Közút Zrt-t.
Felhívták a Rendőrség figyelmét a 4-es sz. főút forgalmával kapcsolatos problémákra,
(jelzőlámpa elhelyezése, sebességkorlátozás betartása, buszmegállónál zebra létesítése) de
változás nem történt.
Stalmájer József: A 4 sávos úton Surjánynál traktorral nem lehet közlekedni, szerviz utat
nem készítettek.
A 4-es sz. főúton közlekedő autósok szemetelnek, nem törődnek a környezetvédelemmel.
Révész János: Miért szüntették meg a tízórait az iskolákban?
Bognár András: A Temető és a Vörös Csillag út aszfaltozása mikor történik?
A szennyvízcsatorna beruházási munkái minden utcában egyszerre kezdődik vagy milyen
ütemezésben?
Kovács Istvánné: Van-e lehetőség a Szent-János szobor környékének rendbetételére? Az erre
utazók megállnak, fényképezik.
Angolkert úti csatornából hónapok óta nem folyik el a víz, tele van szeméttel.
Az intézmények szennyvízhálózatra csatlakozását hogyan oldják meg?
Herman József képviselő: Szapárfalu lakosságának lehetősége volt, hogy maguk közül
képviselőt válasszanak.
A lakosoktól türelmet kér, a téli idő elmúltával elkezdődik a járda felújítása és egyéb munkák
is.
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Pataki Péter: A szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban kérdezi, hogy amelyik utcában
nem lesz meg a 75 %-os rákötési szándéknyilatkozat, az a lakos is a magasabb díjat fizeti, aki
nyilatkozata szerint vállalta a rákötést?
Bognár András: Hogyan mérlegelnek azokban az utcákban, ahol üres telkek vagy üres házak
vannak?
Mi történik akkor, ha a nyilatkozatban vállalja a lakos a rákötést, de nem fizeti be az
összeget?
Tatár László reagálása az elhangzottakra:

Fegyvernek lakosságának összeges adótartozása 58 mFt. Ebből kommunális adó 9 mFt,
iparűzési adó 26 mFt, gépjárműadó 21 mFt, mezőőri járulék 1,3 mFt és közcélú hozzájárulás
(ami az idén megszünt) 0,9 mFt. A Képviselőtestület döntése szerint júniusig kapnak
lehetőséget tartozásuk rendezésére, azt követően megtesszük a szükséges lépéseket. A
vállalkozók közül van aki fizetési haladékot kért, amit a Képviselőtestület engedélyezett. A
megjelölt határidőre azonban ki kell fizetni a határozatban megállapított adó összegét.
A Szapárfalui Posta nyitásáról egyeztetés történt Fejér Andor Országgyűlési képviselő Úrral,
aki erről tárgyalást folytatott Államtitkár Úrral, de érdemleges visszajelzést nem kaptunk. Ha
hamarosan nem tudunk elérni ez ügyben változást, felvesszük a kapcsolatot az Örményes,
Kuncsorbán Kispostát üzemeltető vállalkozóval.
Az Ady E. úti járda felújítása tervben van, de szükséges a lakosság összefogása. Az
önkormányzat vagy anyagot biztosít ehhez vagy a lakosok megveszik az anyagot és számla
alapján az önkormányzat kifizeti részükre.
Szeretnénk a játszóteret felújítani, várjuk a pályázat kiírását, hiszen az önkormányzat saját
erőből nem tudja finanszírozni.
A 4-es sz. főút forgalmának csökkenése nem várható 1-2 éven belül, hiszen jelenleg
terveztetés alatt áll az Örményes-Fegyvernek közigazgatási határánál épülő elkerülő szakasz.
2013-tól kezdődik az I. szakasz építése Abony-Törökszentmiklós között, a II. szakasz
Törökszentmiklós-Püspökladány között 2020-ig is elhúzodhat.
A 4-es sz. főút a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában és kezelésében van, az
önkormányzatnak nincs hatásköre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérésünkre azt a választ
adta, hogy jelenleg felújításra, jelzőlámpa elhelyezésére nincs anyagi fedezete.
A mezőőrök már eddig is figyeltek az utak melletti szemetelőkre, a szemetet átvizsgálták és
ha találtak a tulajdonosra utaló adatokat, felszólították.
A román kamion által okozott baleset miatt keletkezett károk helyreállítási költségét be
lehetett volna nyújtani a kamionos biztosítójához. Sajnos erről lekéstünk, ezt utólag már nem
lehet. Jelenleg az utak felújítására nincs az önkormányzatnak anyagi forrása, a pályázati
lehetőségeket keressük.
Törekedni fogunk arra, hogy a Szapárfalui lakosok ne érezzék kirekesztettnek magukat, a
település velük egy egész.
A Törökszentmiklósi Polgármester Asszonnyal és a Kistérség vezetőjével is egyeztettünk,
hogy kivel pályázzunk a Fegyvernek-Surjány közötti kerékpárút építésére. Keressük a
legkedvezőbb megoldást.
A 4-es sz. főúton lévő kerékpárutat elválasztó sávot az önkormányzat a jelenlegi jogszabályok
szerint nem javíthatja, nem festheti fel, mert büntetik, az a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezelésében van.
Az új kerékpárút a 4 sávos úttól külön épül fel, 1,5 m széles lesz.
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A közfoglalkoztatás 2011. február 1-én indult. Ebben az évben 320 főnek biztosítunk munkát
4 és 8 órában 2, 4, 6, 8 hónapos szerződéssel. 2010-ben mindenki 8 órában, az idén viszont
284 fő 4 órában dolgozik. A közfoglalkoztatott munkásokkal szeretnénk a települést tisztábbá,
szebbé alakítani, a templom környékének gondozása is feladata lesz az önkormányzatnak.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a kiadások csökkentése érdekében döntött az általános
iskolákban a tízórai megszüntetéséről, 2011-ben 12 mFt-ot takarítunk így meg. A tízórait
február 28-ig kapták az iskolások, de március 1-től a tízórai helyett 1 pohár tejet vagy kakaót
kapnak a gyerekek az iskolatej-program keretében. Az önkormányzatnak törvény szerint
naponta egyszeri 2 fogásos meleg étel biztosítása a kötelező feladata.
A Temető és Vörös Csillag út aszfaltozását el kellene halasztani, először mindenképpen a
szennyvízcsatorna építését tartaná szükségesnek és utána az út építését, mert nem tudjuk még
a csatorna nyomvonalát. Véleménye szerint a mellékutakon hamarabb elindul a csatorna
lefektetése, mert a főutakon a munkák során a forgalmat el kell terelni, forgalomkorlátozást
kell bevezetni.
A Berényi úton lévő 25-27. sz. alatti ingatlanok állapotáról tudomásuk van, a tavasszal
elkezdődik az ingatlanok körbekerítése.
A Szent-János szobor körül lévő terület tulajdonosa külföldi állampolgár, kegyeleti okokra
hivatkozva a földet nem kívánja eladni, emiatt az egyeztetés nagyon nehéz. A műemlék a
Magyar Állam tulajdona, de a földek visszaadásánál ezt nem vették figyelembe és a
földtulajdonos hozzájárulása szükséges mindenhez.

2011. szeptember 25-ig egy II. fordulós pályázatot kell benyújtani Fegyvernek
Önkormányzatnak, jövő év végén pedig közbeszerzés kiírására kerül sor a beruházási munkák
elvégzésére. Fegyvernek lakosságát újra fel fogják keresni a Fundamenta képviselői, azoknak
is újra lehet fizetni a megkötött szerződésben lévő havi összeget, akik ezt időközben
felfüggesztették. A lakóingatlannal rendelkezők 75 %-ának szükséges a szándéknyilatkozata,
hogy vállalják a szennyvízhálózatra való rákötést. Új Fundamenta szerződések megkötésére is
lehetőség lesz, természetesen magasabb havi összeggel, mint a régebbieknek.
Aki nem vállalja a rákötést és e miatt abban az utcában vagy körzetben nem lesz meg a 75 %os arány, azoknak a lakosoknak magasabb szennyvízszippantási díjat kell fizetniük.
A tervezésnél figyelembe veszik a szakemberek az egyes utcák sajátosságait. A nyilatkozat
aláírását követő meghatározott határidőn belül kell kifizetni a Fundamentán keresztül vagy
egy összegben a hozzájárulást.
A háztulajdonosok 144 eFt-ot fizetnek, - amiből kb. 50 eFt a lakos fővezetékre való belső
bekötését fedezeti - a fővezeték kiépítéséhez az állami támogatás lakóházanként 900 eFt.
Az a lakos, aki egy összegben befizeti a szennyvízcsatorna hozzájárulást, az a befizetés
időpontjától kezdve 5 évig kommunális adómentességet kap. Az a lakos, aki a Fundamentán
keresztül fizeti, a szerződés lejárta után jogosult a kommunális adómentességre.
Akiknél nincs az ingatlanra bevezetve a víz, nincs vízfogyasztás, ott nem kell a
szennyvízhálózatot kiépíteni, nem kell csatlakozni.
A törvény szerint az intézmények csatlakozása kötelező.
A pályázati feltételek miatt most szükséges a szándéknyilatkozat beadása. A
közmeghallgatásokon tájékoztatjuk a lakosokat a beruházással kapcsolatos teendőkről, lesz
idejük dönteni a rákötésről, a befizetés módjáról, hiszen az egy összegű befizetés határideje a pályázat határidejét figyelembe véve, ami szeptember 25. – valószínűleg július végén lesz.
Ha a 75 %-os rákötési arány nem lesz meg a településen, akkor mulasztásos törvénysértést
követ el az önkormányzat. Uniós előírás szerint a 2000 lakos feletti településen kötelező a
szennyvízhálózat kiépítése. Újra és újra meg kell próbálni összeszedni a megfelelő számú
nyilatkozatot.
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A Fundamentával 1200 fő kötött szerződést, ebből 460 fő fizeti rendszeresen.
Megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást 2045-kor bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Burján Attila :)
Jkv.hitelesítő

