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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 10-én tartott
közmeghallgatásán.
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola
Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy 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 Ficsor Dénes 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:
Ipacs András: Az önkormányzat milyen szankciót alkalmaz azoknál a lakosoknál, akik nem
vállalják a szennyvízhálózatra való rákötést és továbbra is kiszivattyúzzák a szennyvizet?
Csík János: Előtakarékosság nélkül mekkor összeget kell egyben kifizetnie a lakóingatlannal
rendelkező tulajdonosoknak?
Törökszentmiklóson 3 középiskolából 1 maradt. Fegyverneken is össze kellene vonni az
iskolákat és átadni a működtetését az egyháznak.
Miért marad el az idén a Majális, illetve miért együtt rendezik a Virágzó Tisza Napját és a
Diák-Gulyásfesztivált?
Puskás Róbertné: Hogyan történik a csatornázás? Ha kevesebb ház van az utcában, a lakók
többet fizetnek?
A volt téglagyárnál lévő gödörrel mi a szándéka az önkormányzatnak? Ki lesz-e takarítva, fel
lesz-e töltve? Valóban játszótér épül a helyén?
Farkas Istvánné: Hogyan valósítják meg a csatornázást a Viola úton? Nagy a szintkülönbség,
szükséges szivattyú felszerelése. Információja szerint ennek a költségét a lakóknak kell
vállalnia.
Az iskolákban alkalmazott pedagógusok közül mindenki rendelkezik megfelelő végzettséggel,
diplomával?
Orbán Imréné: A tájékoztatás szerint a Martinovics út végén lesz a szennyvízhálózat egyik
gócpontja. Ez a település legalacsonyabb része, itt folyamatosan áll a víz, a trágyalé, nagyon
megnőtt a nád. Hogyan oldják meg ezen a területen a csatornázást? A tulajdonost fel kellene
szólítani, hogy télen és nyáron folyamatosan takarítsa a területet.
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Miért járhatnak óvodába a nem iskolaköteles korú gyerekek, ha a szülő nem dolgozik?
Strigel Józsefné: 5 éve egy összegben befizette a beruházási költséget. Elég lesz ez a
költségek fedezésére vagy ki kell egészíteni?
Németh Józsefné: Hol fog csatlakozni, milyen területen a szennyvíztelephez vezető csatorna?
Ha ezek a földek magántulajdonban vagy önkormányzati tulajdonban vannak, hogyan oldják
meg?
2002. augusztus 12-i testületi ülés polgármesteri tájékoztatójában szerepelt, hogy az
önkormányzat 33 mFt értékű részvényért eladta a gázközmű vagyont. Hol van ez az
értékpapír?
Az önkormányzat kiadásának csökkentése érdekében meg kellene vizsgálni a Szakiskola
szükségességét. Hány fegyverneki és hány bejáró gyerek tanul a szakiskolában? Az Általános
Iskolába hány olyan tanuló jár, aki nem fegyverneki lakos? Véleménye szerint minden
gyereknek a saját településén lévő iskolába kellene járnia. Javasolja, hogy a fegyverneki
pedagógusokat alkalmazzák, így nem kell bérlettérítést fizetni és szolgálati lakást biztosítani.
Gondolkodjon az önkormányzat az iskolák összevonásáról, ami a kiadások csökkentését
eredményezné.
A mezőőröknek mi a feladatuk októbertől-májusig? Nem a munkájukat végzik, hanem a
segélyek kifizetésénél, a kutyaoltásnál és a halőrzésnél segítenek. Közben a tolvajok a
határban lopják és tönkreteszik a termést. Az állami támogatáson kívül a gazdák fizetik a
mezőőrök költségeit, szolgáltatást azonban nem kapnak.
Elhangzott, hogy az önkormányzatnak jelenleg 160 mFt hiánya van. Ehhez a hiányhoz
hozzájárult-e, hogy az önkormányzat több ha szántót, erdőt, legelőt és gyümölcsöst vásárolt?
Javasolja, hogy az önkormányzati tulajdonú földeken a szakiskola tanulói konyhakerti
növényeket termeljenek a Gyermekélelmezési Konyha részére.
Kengyel Józsefné: A 4-5 éves korú gyerekeknek szükségük van arra, hogy közösségbe
járjanak. A szülőkkel el kell beszélgetni, ne vigyék 4-5. osztályos gyereküket más településre
iskolába.
Losonczi Mihályné: Nem az számít ki melyik iskolába jár, aki tanulni akar, bárhol megteheti.
Tiszabőn most épült iskola és óvoda, miért Fegyvernekre járnak iskolába a gyerekek?
Miért van szüksége az önkormányzatnak földekre? A hiány csökkentése érdekében adjanak el
a földekből, erdőkből.
Tatár László polgármester reagálása az elhangzottakra:
A szennyvíz ártalmatlanítása, szállítása több mint 20 mFt veszteséget jelen az
önkormányzatnak évente. Az elkövetkezendő években folyamatosan emelkedni fog az ivóvíz
és szennyvízszippantás díja. Azoknál a lakosoknál, akik nem vállalják a szennyvízhálózatra
való rákötést, egy sokkal magasabb díjat lesznek kénytelenek fizetni.
A lakosoknak a csatorna kiépítésére előreláthatólag 150-200 eFt közötti összeget kell fizetni,
ez természetesen függ a beruházás költségétől, valamint a rákötést vállalók számától.
Minden Fegyverneki lakos egyenlő összeggel járul hozzá a csatornázáshoz.
A tervezők figyelembe veszik az utcák sajátosságait és megoldják a problémákat, így a Viola
úton is.
A Martinovics út végén lévő területet rendbetételét az önkormányzat vállalja, itt is megindul a
beruházás.
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A csatornázási költség végösszegét nem ismerjük, hiszen még csak ezután kezdődik a munka,
ezért elképzelhető, hogy a befizetett összeg nem lesz elegendő.
A szennyvízcsatorna kiépítése során érintett területek, földek tulajdonosaival egyeztetünk és
törekszünk a megegyezésre.
A 2011-es tanévben az I. osztályosok kísérleti jelleggel indulnak. Szeretnénk elérni, hogy 7280 fő első osztályos gyereket Fegyverneki iskolába írassanak be a szülők. Ha ez a létszám
meglesz, az iskola nem fog más településről gyerekeket fogadni. Eddig 7-8 szülő jelezte, hogy
gondolkodik hová írassa a gyerekét. Az óvodai szülői értekezleteken részt vettünk,
beszélgettünk a szülőkkel, elmondtuk az új tanévben várható változásokat.
A volt téglagyár területén nincs lehetőség játszótér építésére. Pályázatot nem írtak ki erre a
célra, az önkormányzatnak nincs erre anyagi forrása. Próbáljuk rendben tartani, de évek óta
áll a víz a területen.
Az önkormányzati földeken tervezzük konyhakerti növények termesztését. Ezt először meg
kell tervezni és elő kell készíteni.
Az önkormányzati földek eladása nem megoldás a pénzügyi hiány csökkentésére. Igaz, hogy
az eladás bevételt jelentene, de a későbbi évben nem tudnánk a mezőgazdasági termelésből
bevételt produkálni.
A Képviselőtestület a költségek csökkentése érdekében döntött a Majális elmaradása,
valamint a Virágzó Tisza Napi és a Diák-Gulyásfesztivál rendezvények összevonása mellett.
Szatlóczki Edit képviselő: A szakiskolában 100 helybeli és 20 bejáró gyerek tanul. A
Szakiskolát egyrészt a csellengő gyerekek részére, továbbtanulásuk megoldása, másrészt
Fegyvernek várossá válása felé haladás érdekében hozták létre.
A Fegyverneki iskolákban tanító pedagógusok rendelkeznek a törvény által előírt
végzettséggel.
Megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást 2030-kor bezárja.
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