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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. március 12-én
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, valamint kb. 45 vendég.
Tatár László polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kiss Györgyné 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

Kérdések, hozzászólások:
Ábrók Zoltán: Minden nyugdíjas köteles lesz hetente 1 zsák szemetet kitenni? Javaslata
szerint, ha nincs valakinek szemete, az ne fizessen, hiszen nem vesz igénybe szolgáltatást. A
kis családi házaknál 2-3 m3-es aknák vannak, ha megrendeljük a szennyvízszippantást, akkor
pedig tele tartályt fizetünk, vagyis 5-6 m3-t. Hóesés után a Felszabadulás utat takarítják, de a
kerékpárutakat miért nem?
Csatári Bálintné: Először rendbe kellene tenni a kerteket, udvarokat azoknál, akik
elhanyagolták és elszállítani a szemetet. A szennyvízcsatorna beruházáshoz sokan nem fizetik
a hozzájárulást, de a rákötést majd megcsinálhatják, úgy, mint évekkel ezelőtt az ivóvíz
bevezetése idején. A tisztességesen fizető lakosok fizetik meg mások helyett a hozzájárulást.
Az utcanevek megváltoztatása terhet ró a lakosság számára, miért van erre szükség? Senkit
nem zavartak a nevek. A szennyvízcsatorna nyomvonalát ismerjük már? Melyik utcában, hol
fog menni? Jó lenne, ha a főút szélén fektetnék le a csatornát, mert a homokszállítás során
tönkretették és téli időszakban a kerékpárút életveszélyes. Mennyi időt adnak a belső
bekötésre?
Kengyel Józsefné: A temetőben lévő szeméttároló folyamatosan tele van, a lakosok
odahordják a használt pelenkákat, döglött tyúkokat és e miatt sok a kóbor kutya is. A beteg
családtag szállítását hogyan oldják meg az okmányok adatainak megváltoztatásakor? Aki nem
fizeti a szennyvízcsatorna építéshez a hozzájárulást, azzal mi történik? Ha a lakos meghal, ki
köteles fizetni?
Strigel Józsefné: Az önkormányzat kötelezheti-e az ÁFÉSZ-t arra, hogy a téli időszakban
folyamatosan takarítsák a boltok körüli járdákat, mert az elmúlt télen is szenvedtek súlyos
balesetet, ugyanis nem takarították a járdákat. Az ABC előtti kukák környéke tele van
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szeméttel, üvegtörmelékkel. Az új 4. sz. autópálya építése érinti-e Fegyverneket?
Fegyverneken keresztül szállítják-e a homokot az útépítéshez?
Varga András: A régi kötésű Fundamenta jövőre lejár, erre nem lesz szükség? Csak a
szennyvízcsatorna bekötésre lehet felhasználni vagy elveszíti az állami támogatást?
Rézsó Balázs: Aki egy összegben befizette a hozzájárulást, az milyen kedvezményt kap?
Tukarcs Péterné: Aki egyszer igénybe vette a kedvezmény, annak nem jár még egyszer?

Válasz:
Tatár László polgármester: Minden lakosnak hozzá kell járulnia a szemétszállítás díjához,
így tudjuk csökkenteni a költségeket. A szemétszállító autó minden ház előtt elhalad, ha van
szemét, ha nincs. 2200 ingatlanból 800-an kötöttek szerződést, a többi ingatlanon élőknek is
keletkezik szemete, tehát mindenki fizessen díjat.
Az önkormányzat által üzemeltetett szennyvízszippantó autó vezetőjének felhívták a
figyelmét arra, hogy a ténylegesen kiszállított mennyiség számlázható. Más által
vállalkozásban végzett szippantásért nem felelős az önkormányzat.
Az önkormányzat tavaly nagyon sok ingatlanról elszállította a szemetet, de pár hónap múlva
ismét összegyűjtötték. Ezeknél az ingatlanoknál sok a patkány is. Az önkormányzat 2012.
évben kb. 250.000,- Ft értékben osztott szét patkánymérget.
Az elszaporodott kóbor kutyák számának csökkentésére oltópuskát, valamint csapdákat
vásároltak, az önkormányzat területén kenneleket építettek, a befogott kutyákat 2 hétig ott
tartják, etetik.
Papp Róbert: 2012-ben a képviselő-testület elfogadta a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásról szóló rendeletet, amelyben szabályozták, hogy mely esetekben lehet
szankciókat alkalmazni. Egyes jogvédők azonban az Alkotmánybírósághoz fordultak, amely
meghozta a döntést és kötelezte az önkormányzatokat a rendelet hatályon kívül helyezésére.
Tatár László polgármester: A lakosoknak az utcanevek változása nem jelent plusz költséget,
de az utánajárás és a ráfordított idő valóban plusz teher számukra. Pontosan ezt még nem
ismerjük. Nem tudjuk hogyan képzeli el ennek megoldását a Kormány. Elképzelhetőnek
tartja, hogy mint a Járási Hivatal Kirendeltsége, helyben is megoldható lesz.
Az ÁFÉSZ-nek jelezzük a problémát, a szeméttárolók környékét pedig igyekszünk takarítani.
A 3216. sz. út a Tiszafüredi Közútkezelő tulajdonában van, mi nem takaríthatjuk, de
odafigyelünk erre is.
A kiviteli terv még nem készült el, de minden utcát egyedileg megvizsgálnak és döntenek a
nyomvonalról.
Az új gyorsforgalmi út – Abony – Fegyvernek – Örményes alatt fog menni, kb. 500 m-re
Örményestől. Fegyvernek nem lesz érintve, amit sajnál, hiszen Örményes fog profitálni
belőle. Fegyverneknek az lett volna jó, ha közelebb épült volna a településhez, de végül ezt a
tervet fogadták el.
A szennyvízcsatornázásnál remélhetőleg nem lesz szükség a lakossági hozzájárulásra,
jelenleg 95 %-os a támogatottság. Ez után a képviselő-testületnek, valamint a Vízi Közmű
Társulatnak el kell döntenie, hogy mi a következő lépés? Fel lehet használni a szennyvíz belső
bekötésére, illetve más építési munkákra.
5 éven belül mindenkinek rá kell kötnie, ellenkező esetben vissza kell fizetni a támogatás.
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A felszólításokat folyamatosan küldik az érintett lakosoknak, a hátralékok adók módjára
behajthatók vagy ráterhelik az ingatlanra. Az ingatlantulajdonos halál esetén az ingatlan új
tulajdonosa köteles fizetni a hozzájárulást.
Tudomása szerint 5 évig adómentességet kap, de be kell menni az adósokhoz és meg kell
kérdezni.
A konkrét eseteket meg kell érdeklődni a hivatalban.
Az idős, egyedülálló lakosoknak azt tanácsolja, hogy a saját biztonságuk érdekében vegyék
igénybe az SOS segélyhívó telefonkészüléket, amely 24 órában működik a településen. A
megelőzésre helyezzük a hangsúlyt és a közösség összefogására. Jelenleg 100 készülék van
kihelyezve, amelynek díja havonta 500,- Ft.
Keresik a megoldást a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban.
Beadtuk a Fegyvernek várossá nyilvánítási dokumentációját, ami magasabb normatívát
jelente a településnek, augusztus környékén születik döntés erről.
Felhívta a mezőgazdasági vállalkozók figyelmét arra, hogy 2013. május 24-én Gazdafórumra
kerül sor a Művelődési Házban, Dr. Fazekas Sándor részvételével. Kéri a gazdákat, hogy
kérdéseiket, problémáikat jelezzék az önkormányzat felé, amelyet továbbítanak a
Vidékfejlesztési Miniszterhez, aki felkészülve tudja tájékoztatni a résztvevőket.
Megköszöni a megjelenést és 18,55 órakor a közmeghallgatást bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :)
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jegyző
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