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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. március 17-én tartott
közmeghallgatásán.

Helye: Művelődési Ház

Jelen vannak: Ficsor Dénes, Herman József, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit,
Tatár László képviselő és Nardai Dániel települési menedzser, valamint kb. 25 vendég.

Tatár László polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Herman József képviselőt jelöli ki.

A fórumon az alábbiakról ad tájékoztatást:

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

Ezt követően a jelenlévőknek lehetőségük lesz kérdést, hozzászólást intézni a
képviselőtestülethez.

Hozzászólások:

Kun László: Milyen terhet jelent a lakosság számára a szennyvízhálózat kiépítése?
Mennyi a hitelállomány? Mi a teendő a hitel csökkentése érdekében?
Ismerete szerint kb. 8 évvel ezelőtt készült terv alapján 300 mFt-ba kerül a csatorna kiépítése,
ez miért nem felel meg?
Javasolja, hogy a lakosság fizethesse részletre a számára megállapított összeget.

Balogh József: Mennyi lakos mondta fel a Fundamentával kötött szerződést, hányan nem
fizetnek?

Fazekas András: A lakosokat kik keresik fel a szándéknyilatkozat aláírásával kapcsolatban?
Tájékoztatást kapnak-e arról, hogy milyen ügyben keresik őket, hol lesz a csatorna
nyomvonala?
Többet kell-e fizetni azoknak az ingatlantulajdonosoknak, amelyik utcában kevesebben
vállalják a rákötést?
Ipari cégek jelezték-e, hogy településünkön kívánnak telephelyet létesíteni?
A homokszállítás miatt keletkezett károk helyreállítása, felújítása a Felszabadulás úton
befejeződött?
Van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat 2 hetente végigsöpörje a kerékpárutat?
A Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állására lesz-e pályázat kiírva? A
jelenlegi létszámmal el tudják-e látni feladataikat vagy szükséges szakemberek felvétele?

Fazekas Andrásné: A kérdezőbiztosok minden háztulajdonost felkeresnek?
Jelenleg mennyit kell egy összegben befizetni és elég lesz-e ez?
A csapadékvíz elvezető árok rendben tartása kinek a feladata? Az út melletti padka magasabb,
mint az út, ezért a víz nem folyik le.
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A körforgalomnál lévő út nagyon tönkrement, megáll a víz, a kátyúk eltüntetése kinek a
feladata?

Szarvák István: Látnak-e reális esélyt a szennyvízberuházás megvalósítására? Véleménye
szerint a lakosoknak nincs erre pénzük.

Szabó Attila: Tiszabőről miért járnak a Fegyverneki iskolába a gyerekek? Ezek a gyerekek az
önkormányzat kiadását növelik.
Igaz-e, hogy a 4-es sz. főút melletti 1919-es emlékmű elkerül a helyéről?

Czifra Andrásné: A Dózsa Gy. út, Arany J. út és körforgalom közötti szakaszán lévő út
nagyon rossz állapotban van a VOLÁN buszok közlekedése miatt, amelyet a buszváró
áthelyezési ideje alatt használtak. Mikor lesz felújítva?

Németh Józsefné: Jászladányban a Képviselőtestület döntött arról, hogy a segélyben
részesülők kötelesek kertjüket gondozni, udvarukat rendben tartani, ellenkező esetben
megvonják az ellátást. A település képviselői fel merik-e ezt vállalni?

Tatár László polgármester reagálása az elhangzottakra:

A szennyvízhálózat megépítése kb. 2,5-3 milliárd forintba kerül. Az állami támogatás 70 %-
os, 30 % önerővel rendelkezni kell. Ennek érdekében szeretnénk létrehozni a Vízi Közmű
Társulatot, amely hitel felvételével biztosítaná az önerő egy részét, a másik részt pedig a
lakosság vállalja a meghatározott összegek befizetésével.
A lakosság által fizetett összeg függ attól, hogy hányan vállalják a rákötést, minél többen,
annál kevesebbe kerül lakóingatlanonként. Jelenleg 121 eFt-ot kell fizetni egy összegben.
A költségeket meghatározza még a szennyvíztisztító nagysága, a beruházás összköltsége. A
lakosoknak előreláthatólag 150-200 eFt-ba kerül lakóingatlanonként a beruházás. A teljes
összeg befizetése után 5 évig kommunális adómentességet kapnak. Az elkövetkező hetekben
a Fundamenta képviselői felkeresik a település lakóit, akik szándéknyilatkozat aláírásával
vállalják a rákötést. Nyilatkoznak arról, hogy egy összegben fizetik a beruházás költségeit
vagy újra lehetőség van a Fundamentával szerződéskötésre, részletfizetésre.
Az önkormányzatnak 167 mFt hitele és 64 mFt fejlesztési hitele van. A 2011. évi költségvetés
tervezése során az intézmények és az önkormányzat is igyekezett a költségeket csökkenteni.
A 2011. évben 10 mFt hiányt terveztünk, reméljük ezt tudjuk tartani.
Az első pályázatot a 300 mFt bekerülési költséggel nyújtottuk be, de elutasították, mivel sem
a jelenlegi jogszabályoknak, sem a pályázati feltételeknek nem felelt meg. Ebből az összegből
a szennyvíztelep kapacitásbővítése valósult meg.
Jelenleg 470 élő szerződés van a szennyvízhálózat építésével kapcsolatban. Többen
felmondták szerződésüket különböző indokok miatt és többen visszakérték az egy összegen
befizetett hozzájárulást.
A lakosoknak lehetőségük volt és lesz szerződést kötni a Fundamentával és havonta fizetni a
költséget.
A lakosokat felkészült nem helyi lakosú Fundamenta képviselők és az utcabizalmi keresi fel,
pontosan, széleskörűen tájékoztatják őket. Pár napon belül egyeztetés történik ebben az
ügyben. Minden lakost felkeresnek, függetlenül attól, hogy befizette-e a beruházási költséget
vagy sem. Igyekeznek meggyőzni az embereket a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének
szükségességére, a rákötési szándéknyilatkozat aláírására.
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Bízunk abban, hogy a lakosok átgondolás után a rákötés mellett döntenek. A beruházás
megvalósulásához legalább 75 %-os támogatottság szükséges. Ha ezt nem érjük el, nem
felelünk meg a pályázati feltételeknek, nem kapjuk meg az állami támogatást. Az
önkormányzat tisztában van a lakosok helyzetével, településünkön sok a munkanélküli, a
mezőgazdasággal foglalkozók megélhetése bizonytalan.
Ha a szennyvízhálózat nem épül meg, a vízdíjat, a szennyvíz ártalmatlanítási és szállítási díjat
az elkövetkező években folyamatosan emelni kell. A szennyvíz ártalmatlanítási és szállítási
díj évente 20 mFt veszteséget jelent az önkormányzatnak, amit nem lehet tovább kezelni.
Nem jelezte egyetlen ipari vállalat sem, hogy Fegyverneken szeretne telephelyet létesíteni. Az
Abony-Püspökladány elkerülő szakasz megépítésével még nehezebb helyzetbe kerül a
település, mert ez Fegyvernektől távol épül meg.

A 2011-es tanévben az I. osztályosok kísérleti jelleggel indulnak. Szeretnék elérni, hogy 72-
80 fő első osztályos gyereket Fegyvernekre írassanak a szülők. Ha ez a létszám meglesz, az
iskola nem fog más településről gyerekeket fogadni. A Képviselőtestület és az iskola ennek
érdekében mindent megtett, az óvodai szülői értekezleteken részt vettek, elbeszélgettek a
szülőkkel, próbálták meggyőzni őket.
Az 1919-es emlékmű a történelmünk egy részét jelképezi, nem kell megszüntetni. Utána kell
nézni, hogy az emlékmű védettség alatt áll-e? Az emlékmű előtt és mellett lévő parkot rendbe
hozta és folyamatosan gondozza az önkormányzat.
A 3216. sz. út, a Felszabadulás út a Tiszafüredi Közútkezelő tulajdonában és kezelésében van.
Többszöri egyeztetés, helyszíni bejárás történt a PORR Kft. képviselőivel, akik a Kisújszállási
elkerülő szakasz kivitelezői voltak és a felújítást is ők végzik. Az önkormányzat az
egyeztetések során ismertette álláspontját, de ha a Közútkezelő átveszi az utat a jelenlegi
állapotában, nem tehetünk semmit.
Kértük a PORR Kft-t, hogy a homokszállítással okozott kellemetlenség – zaj, por,
megnövekedett forgalom – ellenértékeként újítsanak fel két mellékutat (Gyóni G., Bartók B.)
a településen. Döntés még nincs, a tavasszal újra átnézik az utakat és reméljük sor kerül a
felújításra.
Az önkormányzat figyelmen kívül hagyta, hogy a homokszállító járművek telephelyet
létesítettek a településen, de ideiglenes engedélyt nem kértek és iparűzési adót sem fizettek.
Az önkormányzat keresi a pályázati lehetőséget a Dózsa Gy. út – körforgalomtól az Arany
János út közötti szakaszának – helyreállítására, de ha nem találunk, akkor saját forrásból
fogjuk megoldani. Sajnos a buszvárót a bírósági döntés értelmében át kellett helyezni és
szükséges volt egy ideiglenes buszváró kijelölése.
Az út a padkáig a Közútkezelő tulajdona, a csapadékvíz elvezető árok takarítása a lakosok
feladata. A körforgalomnál meg kell oldani a víz elvezetését és helyre kell állítani a
megrongálódott szakaszt.
Törvény szerint 2012-ben az kaphat bérpótló juttatást, aki 2011. évben 30 nap
munkaviszonnyal rendelkezik és a kertje gondozott. A Képviselőtestület tagjaival egyeztetünk
ezzel kapcsolatban, az önkormányzatnak ennek ellenőrzésére, betartatására rendeletet kell
alkotni.
A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állásának betöltésére
pályázatot fogunk kiírni. A víz és szennyvíz kezelésére Vízi Közmű Társulatot kell alapítani,
ezért várunk a pályázat kiírásával. Ha megalakul, akkor 2 pályázatot kell kiírni, a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Vízi Közmű Társulat vezetői állásának
betöltésére is.
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Megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást 2010-kor bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Herman József :)
Jkv.hitelesítő


