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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 8-án tartott
közmeghallgatásán.
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola
Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy József,
Papp Róbert, Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző 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:
Huber Antalné: Véleménye szerint a lakosok adófizetését szorgalmazni kellene, a vízdíjat
nem fizetők esetében pedig szüntessék meg a szolgáltatást.
Farkas Józsefné: Tervezik-e kerékpártároló elhelyezését a piac téren? A Kasztel-tanyánál
kutyákat tartanak őrzésre, de folyamatosan kiszöknek és a Gorkij úton, valamint a környéken
kóborolnak. Javasolja, hogy az önkormányzat hívja fel a Közútkezelő figyelmét, hogy a
Felszabadulás úton szükséges lenne a felezővonal, valamint a kerékpárút felfestése, valamint
a padka javítása, mert csapadékos időben áll a víz.
Márton Mihály: A nyáron több esetben tapasztalta, hogy a tűzcsapot kinyitják és órákig
folyik a víz, így fertőtlenítik a vízvezetéket. Kérdezi, hogy ezt a vizet út- illetve virágok, fák
locsolásához nem tudnák felhasználni?
Simon András: A vízvezetők csövek cseréjére mikor kerül sor?
Strigel Józsefné: A Móra Ferenc Általános Iskolával szembeni buszmegállónál lévő
kerékpárút építésénél vízelvezető árkot alakítottak ki, amely az idők folyamán betemetésre
került, e miatt esős időben áll a víz. A buszról le- és felszálló lakosok a vízben közlekednek.
Farkas Józsefné: A közfoglalkoztatottak ellenőrzése milyen formában történik, mert azt látja,
hogy órákat állnak.
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Losonczi Mihályné: Mi az oka annak, hogy a szülők a gyerekek egy részét nem a
Fegyverneki iskolába íratják? Felszerelt iskolák és felkészült pedagógusok várják a
gyerekeket, miért járnak mégis más településre?
Márton Mihály: A Fegyverneki iskolát miért nem az egyház működteti?
Farkas Józsefné: Véleménye szerint a segélyből, támogatásból élők esetében be kellene
vezetni a születésszabályozást. Mikor kezdődik a szennyvíz-csatorna beruházás?
Márton Mihály: Fegyvernek milyen %-ban lesz csatornázva? A kivitelező kiválasztásra
került?
Strigel Józsefné: Az utak kátyúzását a szennyvíz-csatorna lefektetése előtt elvégzik?
Krupa Lajos: A volt téglagyári gödör területének hasznosítását tervezi-e az önkormányzat?
Energianövények termesztésére is lehetne használni.
Simon András: Az építési törmeléket a lakosok hová szállítsák?
Krupa Lajos: Elmondta a lakosoknak, hogy megszűnik a Rubicom, az UPC veszi át, minden
érintett erről tájékoztatást fog kapni. Az a lakos, aki a későbbiekben nem veszi igénybe a
szolgáltatást, minden következmény nélkül felmondhatja a szerződést.
Tatár László polgármester reagálása a kérdésekre, hozzászólásokra:
A nem fizető lakosok 2011-ben is folyamatosan felszólítást kaptak, ennek eredményeként
közel 10 mFt lett befizetve. A vízdíjhátralékból 4 mFt lett befizetve, a vízszolgáltatást
azonban nem szüntethetjük meg, de szűkítő behelyezésére kerül sor, amely 24 óra alatt kb. 10
l vizet biztosít. Az a lakos, aki lakásfenntartási támogatásra jogosult, nyilatkozhat, hogy ebből
az ellátásból vonják a vízdíjat és a szemétszállítási díjat, de legtöbb esetben ez az összeg nem
fedezi a költségeket. A lakosok is akkor várhatnak a településen beruházást, fejlesztést, ha
tisztességesen befizetik az adókat.
A piactér még nem készült el teljesen, természetesen kerékpártároló is lesz, autóparkoló is
kiépítésre kerül, valamint még 10 db elárusítóhely kihelyezését is megoldjuk 2012. első
felében. A kiszökött kutyákkal kapcsolatban többször érkezett lakossági bejelentés, amely
alapján kb. 4 alkalommal felszólítottuk a tulajdonosokat a kutyák bezárására. Az
önkormányzatnál kidolgozás alatt áll a kóbor kutyák felszámolása, ennek érdekében oltópuska
került beszerzésre, az engedélyekre várunk. Ez azonban mindenképpen többletköltséget jelent
az önkormányzat számára, mivel elkábítás után a kutyákat 2 hétig tartani kell, amely idő alatt
a tulajdonos jelentkezhet, az önkormányzatnak igazolnia kell, hogy nem harapott meg senkit,
utána viszont elaltatásra kerülhet.
A vízvezeték tisztításának előírt technológiája van, mely szerint erős víznyomás hatására
kitisztul a rendszer. Ha ezt a vizet tartályba engednénk, a nagy víznyomást nem tudnánk
tartani, ezáltal a mosatás nem az előírásnak megfelelően történne. Tájékoztatja a lakosokat
arról, hogy április vagy május hónapban az állam átveszi a vízszolgáltatást, ettől az időtől a
Tiszamenti Regionális Vízmű fogja végezni.
A vízvezeték-rendszert az 1960-as években építették ki, megérett a cserére. Jelenleg egy
ivóvíz-javító program indult el az országban, amelyre lehet pályázni, de csak azoknak a
településeknek, ahol nitrát vagy arzén a megengedett határértéken felül található az ivóvízben.
Fegyvernek ivóvízének minősége messze a határértéken belül van, ezért nem is pályázhatunk.
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Tájékoztatja a lakosokat, hogy a Felszabadulás út a Közútkezelő fenntartásában van, az
önkormányzat folyamatosan jelzi a problémát, kéri a útburkolati jelek ismételt felfestését és a
padkák javítását, de intézkedés nem történik, hivatkozva a pénzhiányra.
A kerékpárút is a Közútkezelő tulajdonában van, hiszen minden felújításra engedélyt kell
kérni, de a lefolyót ellenőrizzük.
A START munkaprogramban résztvevőket a munkahelyi vezetőjük irányítja, szervezi és
naponta több alkalommal ellenőrzi a végzett tevékenységet, a központi ellenőrzést viszont a
Belügyminisztérium meghatalmazásával a helyi Rendőrőrsön dolgozó rendőrök végzik. Saját
tapasztalata, hogy valóban vannak olyanok, akik a munkaidőt nem dolgozzák végig, de
mindenki mellé nem állíthatunk egy embert és azt is el kell mondani, hogy ezek a
közfoglalkoztatottak napi 6 órát dolgoznak, ezért 35.000,- Ft bért kapnak havonta. Ebben az
évben 35 főt foglalkoztathatunk, míg 2011-ben közel 400 fő közfoglalkoztatására került sor, a
többi foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő önkéntes munkával tudja csak
megszerezni a 30 nap munkaviszonyt, így megszerezve 2013-tól a jogosultságot.
Az iskolák minden gyerek után normatív támogatást kapnak az államtól, az egyházi
iskoláknak ezen felül még további támogatást juttatnak. Az egyházi fenntartásba tartozó
iskolák érdeke, hogy minél több gyerek járjon hozzájuk, ezért mindent meg is tesznek. Az
óvodai szülői értekezleteken próbáljuk a szülőket meggyőzni arról, hogy a helyi iskolákba
írassák be gyerekeiket, ne más településre. Az utóbbi 1-2 évben sikerült is ezzel kapcsolatban
eredményt elérni, a szülők véleménye a helyi iskolákról változott, a miatt is, hogy bevezetésre
került egy csoportbontásos nevelési program az elsősök körében, amelyben képességük
szerint három csoportra bontják az iskolát kezdő gyerekeket. A pedagógusok kisebb létszámú
gyerekekkel foglalkoznak, egyénre szabottan zajlik a nevelés. A gyerekek más iskolába
íratásának oka lehet a presztízskérdés, vagy a nagyobb gyerek már más településre jár, vagy
vallási nevelést szeretne a szülő biztosítani.
Jelenleg a települések iskolái között intézményi társulások vannak, amelyek kötöttséget
jelentenek. Az új nevelési törvény hatályba lépésével az iskolák átkerülnek állami
fenntartásba, az önkormányzatoknál az óvoda és bölcsőde marad.
Papp Róbert: A Jegyző Asszonnyal napok óta egyeztetést folytatnak arról, hogy a
lakcímbejelentést helyi rendelettel szabályozzák, de sajnos egyetlen törvény sem ad erre
lehetőséget. Kenderes Önkormányzat Képviselőtestülete rendeletet alkotott a településre
bejelentkezőkre, - ezt alkalmazzák is - de ez törvényellenes, ezért az Országgyűléstől
megoldást, állásfoglalást kértek ez ügyben.
Tatár László: Tájékoztatta a lakosokat arról, hogy a jelenlegi népesség-nyilvántartás alapján
Magyarország lakosságának száma 10 millióról 9 millióra csökkent, amelyből kb. 2-2,5 millió
lakos rendelkezik munkahellyel.
Elmondta, hogy Fegyvernek a szennyvíz-csatorna beruházásra elnyerte a támogatást,
hamarosan aláírásra kerül a támogatási szerződés, ezután a hivatalos eljárások következnek. A
beruházás kb. ez év ¾ negyedévében indulhat.
A település 99 %-a csatornázásra kerül, a tényleges csatorna hossza a kivitelezés során derül
ki, mert a 4-es főút átfúrását a Közútkezelő Zrt. nem engedélyezte, ezért mindként oldalon
gerincvezetéket kell lefektetni, amely növeli a költségeket is, de erről még tárgyalást
folytatunk. Az előzetes tervek szerint a Dankó és a Zártkert úton nem lesz lefektetve csatorna,
ugyanis az utóbbin vízvezeték sincs. Törvényben a környezet-terhelési díjat tízszeresére
emelték, az eddigi 120,- Ft helyett 1.200,- Ft-ot kell fizetnie annak a lakosnak, aki nem köt rá
a szennyvíz-csatornára. A kivitelező kiválasztásához közbeszerzési eljárást kell kiírni,
amelyet egy budapesti cég fog lebonyolítani. A 2 milliárdos beruházáshoz egy olyan
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kivitelező cégre van szükség, aki ezt előre tudja finanszírozni és megfelelő banki háttérrel
rendelkezik.
Az önkormányzat fenntartásában lévő belterületi utakat folyamatosan kátyúzzuk, ha
melegszik az idő. A szennyvíz-csatorna beruházás elkészültét követő 5 éven belül nem
nyújthatunk be pályázatot belterületi utak felújítására, mert a felásott területek süllyednek és 5
év után érik el végleges szintjüket.
Felmerült, hogy őshonos magyar állatokat, pl. racka juhot, szürke marhát tartana az
önkormányzat azokon a tulajdonában lévő területeken, amelyet másra nem tud használni. Két
pályázat beadásra került a megújuló energia kazán működtetésére és a napenergia
hasznosítására, reméljük az idén visszajelzést kapunk. Az energianövény termesztését is
elképzelhetőnek tartja, de természetesen a fásításhoz külön engedély szükséges, előtte
vizsgálják a talaj minőségét.
Tervezzük a szemétszállítás átalakítását is, amely során minden háznak biztosítunk kukát és
igyekszünk kedvezményeket adni az időseknek, de a lakosok pozitív hozzáállása szükséges a
megvalósításhoz. A lerakási díjat az elmúlt évben kétszer is emelték és ezt a lakosoktól az
önkormányzat átvállalta.
Az építési törmelék elszállítását nem tudjuk megoldani. Tervezzük egy zöld hulladék és
építési törmelék darálógép vásárlását, de jelenleg erre nincs az önkormányzatnak anyagi
forrása.
Megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást 19,10 órakor bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester
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jegyző
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Jkv. hitelesítő

