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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 22-én tartott
közmeghallgatásán.
Helye: Művelődési Ház
Jelen vannak: Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Papp Róbert, Szatlóczki
Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző és Nardai Dániel
települési menedzser, valamint kb. 17 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:
Kun László: Javasolja, hogy a Fegyverneki vállalkozókkal vegyék fel a kapcsolatot és vonják
be a szennyvíz-csatorna építésébe. Ki választja ki az alvállalkozókat?
Mikes Sándorné: Az ebadó bevezetését támogatná, ugyanis sok a kóbor kutya az utcán. Az
emberek felelőtlenül vállalják a kiskutya nevelését, de később nem gondozzák. Tapasztalta,
hogy eb oltás előtt is sok kutyát kidobnak az utcára.
Csörgő János: Tiszteletben tartja az előtte szóló véleményét, de nem ért egyet az ebadó
bevezetésével, mert nem oldana meg semmit, még több kóbor kutya lenne. Örül az Orvosi
Rendelő felújításának, nagyon szép és korszerű lett. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Orvosi
Rendelő és a totózó közötti útszakasz rendkívül forgalmas, ezért a gyalogosok átkelése
nehézkes és balesetveszélyes. Javasolja, hogy jól látható zebra felfestését kezdeményezze az
önkormányzat a Közútkezelőnél. Arra is rávilágított, hogy reggel a Tiszabői iskolásokat
szállító buszról leszálló gyerekek a busz mögül szaladnak át az úttesten. A Felszabadulás és a
Dózsa Gy. úton lévő járda 35-40 éve készült, több helyen nagyon rossz állapotban van, pl.: a
7. sz. élelmiszerbolt előtti területen, valamint a Felszabadulás út 41. sz. alatti ingatlan előtt
csapadékos időben áll a víz. A javításokat kisebb költségráfordítással meg lehetne oldani.
Kérdezi, hogy a közmeghallgatásokon miért nincs jelen a Rendőrőrs parancsnoka?
A Fegyverneki Hírmondóban miért szüntették meg a rendőrségi híreket?
Kun László: Fontosnak tartaná a település be- és kimenő utjain térfigyelő kamerák
elhelyezését, amelynek támogatásához a lakosok is hozzájárulnának bizonyos összegekkel.
A vásártér szabad és beépített területe kinek a tulajdona? Ezt az iparterületet fel kellene
ajánlani a befektetőknek, ezzel idecsábítani és munkahelyeket teremteni. Az
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önkormányzatnak vendégházat kellene kialakítania a településen, ahol a befektetőket
vendégül látnák.
Mikes Sándorné: A régi malom épülete kinek a tulajdona? Sajnálja az épületet, a horgászok
számára kialakítható lenne egy panzió.
Csörgő János: Az Unió-s tagságnak van előnye, de hátránya is, például a szeméttelepek
felszámolása. Igaz, hogy a településeken megszüntek a szeméttelepek, de az emberek a
településen kívül, külterületre, a szántóföldekre, árkokba hordják illegálisan a szemetet, az
egész ország tiszta szemét. Miért nem lehet a zöldhulladékot, gallyat ellenőrzött formában egy
területre kivinni és időnként elégetni?
Molnár Barna: A szennyvíz-csatorna beruházáshoz a lakosok hozzájárulása is szükséges.
Polgármester Úr tájékoztatása szerint az ivóvíz-szolgáltatást átveszi a Tiszamenti Regionális
Vízmű. Kérdezi, hogy mi történik akkor, ha a szennyvíz-szállítást is más szolgáltató végzi?
Véleménye szerint a szolgáltató-váltással az árak is megnövekednek. Előre gondolkodva
javasolja, hogy a lakosok fogjanak össze, alakítsanak társaságot.
Tatár László polgármester reagálása a kérdésekre, hozzászólásokra:
A szennyvíz-csatorna beruházás kivitelezőjének kiválasztásához közbeszerzési eljárást kell
kiírni, amelyet egy budapesti cég fog lebonyolítani. A 2 milliárdos beruházáshoz egy olyan
kivitelező cégre van szükség, aki ezt előre tudja finanszírozni és megfelelő banki háttérrel
rendelkezik. A Fegyverneki vállalkozók, mint alvállalkozók vehetnek részt a munkálatokban.
Természetesen az a pályázó előnyben részesül, aki vállalja, hogy helyi munkaerőt alkalmaz,
illetve helyi vállalkozót von be a kivitelezésbe.
Véleménye szerint az ebadó bevezetésével csak nőne az utcán kóborló kutyák száma. 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.
Az Orvosi Rendelő előtt zebra felfestését kezdeményezni fogjuk a Közútkezelő felé, de azt
elmondta, hogy nem lesz egyszerű. A járdák minősége valóban kifogásolható egy-egy
szakaszon, nem csak az említett utcákban. A lakosoknak lehetőségük van arra, hogy saját
erőből felújítsák a járdát és az önkormányzat a számlák alapján kifizeti részükre a költségeket.
A Rendőrőrs parancsnoka a március 29-i közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen
beszámol a Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről, az ülés nyílt, amelyen minden lakosnak
joga van a parancsnok felé kérdéseket, hozzászólásokat intézni. Természetesen annak sincs
akadálya, hogy a minden évben tartandó közmeghallgatásra is meghívjuk parancsnok urat. A
Fegyverneki Hírmondó felelős szerkesztőjének felhívja a figyelmét arra, hogy a Fegyverneki
Rendőrőrs tájékoztatása alapján az adott időszakban elkövetett bűncselekmények kerüljenek
az újságba. Tájékoztatja a lakosokat, hogy az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítése
elkezdődött, amelynek célja a bűnmegelőzés, illetve a családgondozás, családsegítés.
A térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről tárgyalásokat folytattunk a Rubicom-mal, amelyet
átvett az UPC, e miatt a tárgyalások megakadtak. Május hónapban lehetőség van pályázni
kamerarendszer kiépítésére, reméljük pozitív elbírálás után minimális önerő biztosításával
ebben az évben megvalósulhat.
Az iparterület beépítetlen része önkormányzati tulajdonú, a vállalkozók pedig megvásárolták
a területet. Előzetes tárgyalásokat folytattunk, de míg a közlekedés nem javul, nehéz
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befektetőt találni. A 4-es számú főút elkerülő szakaszának építésével sem kerül Fegyvernek
jobb helyzetbe, mert az új út Örményes település mellett fog elhaladni. Az elmúlt időszakban
egy finn cég képviselője kereste meg az önkormányzatot, akik műanyagok
újrahasznosításával foglalkoznak, a műanyag feldolgozása után homok hozzáadásával
cserepet és műanyag raklapot gyártanak. A képviselő elmondta, hogy az országban 3
telephelyet keresnek a gyárak felépítésére. Legnagyobb gondot abban látja, hogy a gazdaság
és a piac stagnál, a befektetők várakoznak.
Egyetért azzal, hogy vendégházat alakítsanak ki a településre látogatók számára. Az elmúlt
időszakban a szlovák településről látogattak Fegyvernekre, de szállást nem tudtunk biztosítani
számukra, ezért este 11 órakor hazaindultak. Nem várható el senkitől, hogy saját lakásában
fogadja a vendégeket. Megoldást jelentene, ha az önkormányzat felújítaná a Bíró kastélyt
vagy megvásárolná a Fortuna épületét és felújítaná, de jelenleg erre nincs anyagi fedezet.
A volt malom épülete Németh István tulajdonában van. Egyetért Mikes Sándornéval,
véleménye szerint is az épület és a környezet alkalmas lett volna egy panzió kialakítására. Az
utóbbi években az épület fal- és tetőszerkezete sokat romlott, 100 millió forint kevés lenne a
felújítására.
Papp Róbert: Támogatja a településen vendégház létesítését, mert 2011-ben közel 100 fő
nemzetközi horgászversenyre érkező horgász Törökszentmiklóson foglalt szállást, mert
Fegyverneken nem volt erre lehetőség.
Tatár László polgármester: A régi szeméttelep rekultivációja megtörtént, oda nem lehet
szemetet hordani. A lakosok egy része nem foglalkozik a szelektív hulladékgyűjtéssel, nincs
anyagi fedezete a szemetet kiszállíttatni, ezért vagy elégeti, vagy lakott területen kívülre
szállítja és kiönti.
A szennyvíz-csatorna beruházás elkészülte után – a ma hatályos törvények szerint – az
önkormány lesz az üzemeltető, az önkormányzat fogja megszabni a díjakat. Az állam azonban
egyre több feladatot vesz át, elképzelhetőnek tartja, hogy az ivóvíz után a szennyvízszolgáltatás is állami kézbe kerül. A szennyvíz-csatorna beruházás állami és nagyrészt Unió-s
finanszírozású, akkor lenne értelme a társaság alakításának, ha a lakosok a költségek nagy
részét fizetné, ezért nem tudjuk a változásokat befolyásolni. A törvény szerint minden
önkormányzati tulajdon állami tulajdon.
Herman József: A térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban elmondta, hogy
előzetes tájékozódása alapján nagyfelbontású digitális kamerát érdemes felszerelni, ami
darabonként kb. 1 millió forintba kerül. Az olcsóbb készülékek felvételén csak elmosódott
alakok láthatóak. A település belépőpontjain szükséges 6 db kamerát elhelyezni, a
Felszabadulás úton legalább 4 db-ot.
Megköszöni a megjelenést és a közmeghallgatást 18,30 órakor bezárja.
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