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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 01-én
tartott közmeghallgatásán.
Helye: Szapárfalui klubkönyvtár
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester képviselők,
Buzás Istvánné dr. jegyző és Nardai Dániel települési menedzser, Ambrus Dénes az Orczy
Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, valamint
kb. 25 vendég.
Tatár László polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Szatlóczki Edit 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:
Magyar Zoltán: Érdeklődik, hogy a Büdöséri-csatorna belterületi partszakasza mikor lesz
rendbe téve? A Vöröshadsereg út jobb és bal oldalán lerakásra került a kikotort szemét, azt
kellene lenyesni és elszállítani.
Stalmájer József: A sertés átvevőhely állapotáról érdeklődik. Tudomása szerint az ott lévő
dolgokat ellopták. A gazdák szeretnék, ha az átvevőhely továbbra is funkcionálna, ne más
településre hordják a sertéseket. Tatár Gábor állatorvoshoz fordulhatnak a lakosok? A 4-es
számú főutat javítják-e 2012-ben?
Borgulya István: A házszámtáblák pótlása kinek a feladata? Az Angolkert úton lakók
jelezték, hogy több lakóházról hiányzik a tábla.
Gácsi János: Gratulált az eddig elért eredményekhez, ismerve az ország önkormányzatainak
helyzetét. Felhívta a figyelmet az adófizetési fegyelem hiányára, valamint a 4-es főút
felújításának problémájára. Kérte, - ha az önkormányzat közfoglalkoztatottakat alkalmaz –
hogy az út mellett lévő szemetet az önkormányzat szedesse össze. A szemétszállításnál chiprendszer bevezetését javasolja, mert a lakosok egy része nem ürítteti minden héten a kukát, de
ettől függetlenül fizeti a díjat. A bel- és árvízvédekezésre felkészült-e az önkormányzat?
Nagy Ferencné: Fegyvernek település várossá nyilvánítása milyen pozitívumot hoz a
lakosoknak? Ha város lesz Fegyvernek, akkor a Szapárfalui településrészen lesz közlekedési
lámpa?
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Bencze Sándor: A lakosok szeretnék, ha a Móricz Zs. útra 30 km/h sebességkorlátozó tábla
lenne kihelyezve, mert a rendőrségnek csak ez után van lehetősége ellenőrizni és büntetni.
Megoldható-e az út kátyúzása, illetve kiszélesítése, mert két jármű nem fér el egymás mellett.
2012-ben, illetve 2013-ban tervezi-e az önkormányzat orvosi rendelő, valamint
kisgyógyszertár nyitását Szapárfaluban? Mikor történik a Vörös csillag út aszfaltozása? Az
ÁFÉSZ bezárta a Mindenes boltot, így a Szapárfalui lakosok csak Fegyvernekről tudják
beszerezni a fát és a szenet. Az ÁFÉSZ megváltoztatta az élelmiszerbolt nyitvatartását is,
10,30 órakor bezár és 13,30-kor nyit ki, illetve 16,30 órakor bezár. Véleménye szerint a
szolgáltatást a lakossági igényekhez kellene igazítani. Járdafelújításra van-e lehetőség?
A klubkönyvtár előtti területet parkolásra alkalmassá teszik, kérdése, hogy elhelyeznek-e
közvilágítási lámpát? Kéri a lakosokat a szelektív hulladékgyűjtésre, tárolják külön a
műanyag flakonokat, a fém- és papírdobozokat és ha összegyűlt, szállítsák az egyesület
telephelyére. Az önkormányzat biztosít-e az egyesület részére virágot?
Bajnok Istvánné: Az utat használó vállalkozók autói olyan teherrel közlekednek, amelyet
ezek az utak nem bírnak. A Berényi út burkolatának elkészítéséhez a lakosok is hozzájárultak,
de szinte azt is használhatatlanná tették a nagy súllyal közlekedő autók.
Domány Jánosné: Az ÁFÉSZ élelmiszerbolt nyitva tartásának korlátozását kifogásolta.
Stalmájer József: Miért csak fegyverneki lakos dolgozik a Szapárfalui élelmiszerboltban.
Gácsi János: A tv-ben láttuk, az újságokban olvastuk, hogy több településen bezárták az
iskolákat, intézményeket a rendkívüli időjárás miatt, Fegyverneken viszont erre nem került
sor.
Borgulya István: Ismertette a lakosokkal, hogy milyen eredményeket értek el az elmúlt évi
közmeghallgatás óta a 4-es számú főközlekedési út forgalmának zajszint mérése kapcsán.
2011. novemberében elvégezték a zajszint mérést az Ady Endre úton, viszont erről tényleges
eredményt nem kaptunk, csak azt közölték, hogy meghaladja a megengedett határértéket.
Arról azonban nem kaptunk tájékoztatást, hogy milyen intézkedések történtek ennek
csökkentésére. A Kormány és a joghatóság is évek óta figyelmen kívül hagyja e településrész
problémáját.
Gácsi János: Egy pertársaság létrehozásával többet el tudnánk érni, talán még pert is
nyernénk, viszont hosszú évekig elhúzódna.
Bajnok Istvánné: Felhívta a figyelmet a Berényi úton lévő kóbor kutyákra.
Stalmájer József: Mikor kezdődnek a szennyvíz-csatorna beruházás építési munkái?
Bognár Dezső: Mennyi lesz a szennyvíz díja?
Pál Sándor: Ki és mennyi ideig fogja végezni a kivitelezési munkákat?
Nagy Ferencné: Törökszentmiklóson működik a támogató szolgálat, amely az EGYMI-be
szállítja a betegeket, vizsgálat után elviszi a gyógyszertárba. Fegyverneken ez megoldható?
Bencze Sándor: Az önkormányzat nem tudna a lakosok számára télen fát és szenet árulni?
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Nagy Ferencné: Miért járnak
Törökszentmiklósi iskolákba?

el

a Fegyverneki

általános

iskolás

gyerekek

a

Pál Sándor: Kifogásolta, hogy a Móra Ferenc Általános Iskolában az alsó- és felsőtagozatos
gyerekek egy épületbe járnak, a nagyobbak bántják a kisebbeket.
Magyar Zoltán: Miért kell magasabb környezetterhelési díjat fizetnie, ha nem lép be a
Fegyverneki Vízi közmű Társulatba, de zárt rendszerű a szennyvízaknája?
Tatár László polgármester reagálása a kérdésekre, hozzászólásokra:
A Büdöséri-csatorna partján lévő törmeléket a tavaszi idő beálltával elszállítjuk, de az
oldalának lenyesését nem tudjuk elvégezni, - több ezer m3 földet, iszapot kellene elhordani mert nincs meg az ehhez szükséges anyagi forrás. A Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény részére 1 db 8 mft értékű rakodógépet vásároltunk, amely
rendelkezésre áll. A 4-es főúttal fölfele pedig a meder kaszálására kerül sor, de nem lesz
kikotorva.
A sertés átvevőhely nagy részét valóban ellopták, ezzel kapcsolatban rendőrségi feljelentés is
történt. Az elképzelés szerint át kellene adni valamelyik nagyobb fegyverneki gazdának, aki
rendben tartaná és őrizné. Tatár Gábor tagja egy termelőcsoportnak, akik pályázatot nyertek
vágópont kialakítására és ezt támogatja az önkormányzat is. Ha a régi pálinkafőző épülete
megfelel az előírásoknak, akkor ott kerülne kialakításra a vágópont és ott lenne kialakítva a
sertés átvevő is. Tatár Gábor ismét dolgozik állatorvosként a lakosság részére is.
Tudomásom szerint a 4-es sz. főút felújítása szerepel a Közútkezelő 2012. évi
költségvetésében, legalábbis a kiemelkedések eltüntetését, felmaratást elvégzik. Az elkerülő
szakasz megépítésével fog igazán megszünni a gépkocsiforgalom.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Az önkormányzat minden lakóháznak biztosított házszámtáblát
és utcatáblák is kihelyezésre kerültek. A lakók feladata a házszámtáblák megőrzése, illetve
pótlása, az önkormányzat az utcatáblák pótlására kötelezett.
2011. évben az adók kintlévőségéből 10 mFt feletti összeget sikerült behajtani. Azt is el kell
azonban mondani, hogy a magánszemélyek, illetve a vállalkozások is rendkívül rossz
helyzetben vannak és ez az idén sem fog javulni. Az önkormányzat szorgalmazni fogja a 4-es
főút javítását.
2012. év második felében a szemétszállítással kapcsolatban az önkormányzat törekszik arra,
hogy a lakosok az elszállított szemét után fizessenek díjat. Tervezzük a lakosság teljes körére
kiterjeszteni a kukás hulladékszállítást, ezáltal 20-25 %-os díjcsökkenés is megvalósítható. Az
ár- és belvízvédekezés érdekében folyamatosan kaszáljuk az árkokat, tisztítjuk a csatornákat,
az Alsóréten lévő nagy szivattyúk karbantartása folyik.
Fegyvernek várossá nyilvánítása sok tekintetben megkönnyítené a település helyzetét. A
Közútkezelő anyagi forrás hiányára hivatkozva nem helyez ki lámpát, az önkormányzatnak
ezt pályázat útján vagy önerőből kell megoldania. Úgy gondolja, hogy ennek csak pénzhiány
az akadálya.
Önerős járdafelújítás esetén, ha a lakos behozza a számlát, az önkormányzat kifizeti.
Véleménye szerint a járdák felújítását, illetve az utak javítását a szennyvíz-csatorna beruházás
megvalósulása után kellene végezni. A 4-es elkerülő szakasz felbontásával több m3 követ
tudunk kitermelni, amelyet az utak karbantartására felhasználhatunk. A Móricz Zs. úton
tervezzük mindkét oldali padka megépítését, valamint a Vörös csillag út burkolatát is

5
megvizsgálják. Információja szerint az ÁFÉSZ élelmiszerbolt nyitva tartási idejét a dolgozók
munkaidejének csökkentése miatt korlátozták, ez nem az önkormányzat hatásköre, de jelzi az
ÁFÉSZ felé a felvetést. A jövő héten a közvilágítás korszerűsítéséről folytat egyeztetést,
amely során felmérik a település lámpáit és minden oszlopra világítótest kerül. Kísérletképpen
2011-ben 6 db energiatakarékos lámpa került a településen elhelyezésre, a gyakorlat azt
mutatja, hogy jobban világít, kb. 30 %-os a megtakarítás és kisebb a karbantartási költség. Az
egyesület részére az idén is adunk virágot, amit a kertben elültethet. Szapárfaluban Orvosi
Rendelő és Gyógyszertár kialakítására kevés esélyt lát, az önkormányzatnak nincs erre
pénzügyi forrása, csak pályázat útján, viszont magas szintű kritériumoknak kell megfelelni.
Az utak állapotának problémáját ismerik, sajnos a teherforgalmat nem korlátozhatják, a
kátyúzást az idén is folytatják. Utak felújítására pályázatot sem nyújthatunk be, míg a
szennyvíz-csatorna beruházás el nem készül.
Burján Attila: Az élelmiszerbolt vezetője Szapárfalui lakos és 10 éve a boltban dolgozik, de
a másik dolgozói is 15 éve Szapárfalui lakos.
Tatár László polgármester: A rendkívül hideg időjárásra és a hó eltakarítására felkészült az
önkormányzat, napokig ügyeletet tartottak, a Szapárfalui klubkönyvtár épületét fűtötték, a
Konyha meleg teával és élelmiszerrel készült az elakadt autósok segítésére.
A 2012. évi költségvetésben szerepel a 4-es számú főút felújítása, reméljük a
költségtakarékosság nem ezt a területrészt érinti. Az igazi megoldást az elkerülő szakasz
megépítése jelenti majd, amely a tervek szerint 2020-ban valósul meg.
A kóbor kutyák befogását tervezi az önkormányzat, oltópuskát vásárolt és az ehhez szükséges
engedélyek beszerzése folyamatban van.
A támogatási szerződés aláírása után közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, amely során
kiválasztásra kerül a kivitelező, illetve a műszaki ellenőr. A legfontosabb feladat az önerő
biztosítása, amelyhez kéri a lakosok hozzájárulását, minél többen csatlakozzanak a
Fegyverneki Vízi közműhöz és fizessék a vállalt összeget. Az elsődleges tervek alapján a
munkálatok kb. 2012. harmadik, illetve negyedik negyedévében kezdődhetnek el, ez azonban
függ attól, hogy az engedélyeket mikor kapjuk meg.
A szennyvíz díja m3-enként 500-700,- Ft lesz csatornadíjjal együtt. 2010. évben 24 mFt
hiányt eredményezett a szennyvízkezelés, tisztítás, 2011. évben a szennyvízszállítás díját
550,- Ft/m3 díjban maximáltuk és tisztítási díjat nem kell fizetnie a lakosoknak, de ebben az
évben is 9 mFt veszteséggel zárt ez a szakfeladat. Az elkövetkezendő években azonban ez
nem tartható. Szükség van egy egységes rendszerhez, hiszen a lakosok nem egyenlő arányban
járulnak hozzá a költségek viseléséhez. A beruházás elkészültével ez az arány kiegyenlítődik,
mert mindenki a tényleges vízfogyasztás után fizeti a díjat. A víz és a szennyvíz díját
központilag állapítják meg.
A szennyvíz-csatorna beruházás építési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárást kell
kiírni, a pályázatot elnyert fővállalkozó cégnek komoly előírásoknak kell megfelelni.
Törekszünk arra, hogy alvállalkozóként a helyi vállalkozások is kapcsolódjanak be a
munkába, erről tárgyalást folytassanak a fővállalkozóval, az önkormányzat pedig minél több
iparűzési adó bevételhez jusson. A beruházási munkák kb. 2 évig tartanak.
A Szapárfalui lakosok Orvosi Rendelőbe szállítása megoldható, ezt alkalmazták már a
Vöröskereszt által szervezett véradáskor is.
A hideg idő megérkezésekor, kb. 16 nap alatt 350 q fát osztottak ki az önkormányzatnál,
amelynek egy részét a szociálisan rászorulók ingyenesen, másik részét pedig 500,- Ft/q
összegben kapták a családok.
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Ambrus Dénes: A szülők egyrészt a vallási hovatartozás miatt, másrészt a véleményük
szerint magasabb szintű oktatás miatt íratják gyerekeiket Törökszentmiklósra. Elmondta, hogy
a Fegyverneki Általános Iskola bármely tagintézményében végző gyerekek közül 8-10 fő
olyan Szolnoki iskolába jelentkezik, ahol felvételizni kell. A Törökszentmiklóson általános
iskolába járó gyerekek nagy része Törökszentmiklósi középiskolában folytatja tanulmányait, a
Fegyverneki általános iskolások közül pedig a közepes érdemjeggyel rendelkező gyerekek
jelentkeznek Törökszentmiklósra.
A Móra Ferenc Általános Iskolában az alsó- és felső tagozatos gyerekek egy épületben
tanulnak, az Orczy Anna Általános Iskolába a felső tagozatos gyerekek, míg a Sárga
Iskolában az alsó tagozatosok járnak. Mindkét esetben lehet problémát találni. Míg a Móra
Ferenc Általános Iskolában a kisebb gyerekek kezdettől fogva összeszoknak a nagyobbakkal,
addig az Orczy Anna Általános Iskolában gondot jelent a 4. osztályig a Sárga Iskolába járó
gyerekek alkalmazkodása, ha 5. osztályba kerülnek.
Tatár László polgármester: A törvény szerint, aki nem lesz tagja a Fegyverneki Vízi közmű
Társulatnak, - de a lakosság nagy része ezt vállalja - az kényszertaggá válik és mivel nem
járul hozzá a beruházás költségéhez, ezért köteles környezetterhelési díjat fizetni, függetlenül
attól, hogy zárt rendszerű a szennyvízaknája.
Megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást 1930-kor bezárja.
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