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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. október 17-ei ülésén.
Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Nagy József,
Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr.
jegyző, Balogh Mihályné, Molnár Barna, Gál Istvánné intézményvezetők, Balainé Fekete Éva
gazdaságvezető, Angyal Csaba és Kuntzer Mártonné csoportvezetők
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Ficsor Dénes képviselőt jelöli ki.
Interpellációk:
Dr. Bognár Zoltán: Sokan kérdezik, hogy az idén elkezdődnek-e a szennyvízhálózat
építésének munkálatai?
Tatár László polgármester: A tegnapi napon is koordinációs megbeszélést tartottak ezzel
kapcsolatban, a munka folyik, csak még nem látható. 4-5 öblözetnek van kész a kivitelezési
terve, információnk napokon belül kezdődhet az építkezés. Bízunk abban, hogy nem a
legrosszabb időben és nem a legrosszabb körülmények között kezdődik el a munka.
Papp Róbert: Kezdeményezés indult Szapárfalu lakosságától, amelyhez nagyon sokan
csatlakoztak. A kezdeményezés a 4. sz. főút Fegyvernek-Szapárfalu szakaszán lévő áldatlan
állapotok miatt indult. A Fegyvernekre történő leágazás előtti buszmegállónál a másik oldalra
történő átkelés életveszélyes, mert a főúton közlekedő gépjárművek 80-90 km/h sebességgel
közlekednek. Sok gyermek jár Kenderesre, Kisújszállásra iskolába és a hosszadalmas átkelés
miatt lekésik a buszt. A szervezők egy hét alatt 552 aláírást gyűjtöttek össze, amely jelzi a
dolog súlyát. Úgy gondolja, hogy a képviselőtestület is kiállhat az ügy mellett és a Magyar
Közútkezelő Zrt. felé írjanak egy figyelemfelhívó levelet, amelyben kérjék az említett
útszakaszon zebra felfestését, valamint közlekedési lámpa elhelyezését, esetlegesen egy
aluljáró megépítését a 4. sz. főút fegyverneki elágazásánál és Kenderes felöl egy 60 km-es
sebességkorlátozó tábla kihelyezését.
A lakosok jelezték, hogy a Csonkatornyi temetőnél a kerítés rossz állapotban van, több helyen
le van szakadva, amit helyre kellene állítani. A Torony út felöl volt egy kapu, amit
megszüntettek és kérik a lakosok a visszaállítását, mert sok idős embernek kell kerülőt tennie
e miatt. Mindegyik temetőben lévő szemetes mellé dobálják a hulladékot, amely egyes
esetekben felkerül a sírokra is. Javasolja táblák kihelyezését, amelyben felhívják a lakosok
figyelmét, hogy a szemetet a kihelyezett konténerekbe helyezzék el. Felháborítónak tartja,
hogy a temetőben dolgozó közfoglalkoztatottak a sírokon ülnek és szotyoláznak.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Papp Róbert tájékoztatására elmondja, hogy a Magyar
Közútkezelő Zrt. felé jelezni fogják az interpellációt, de az aláírásokat a lakosok gyűjtötték és
véleménye szerint ők továbbítsák a Zrt. felé. Felhívta a figyelmet arra, hogy lehetőség van
még további aláírások gyűjtésére.
Tatár László polgármester: Tudomása szerint a kapu bezárásának oka volt, gyerekek
randalíroztak a temetőben. Utánanéz a jelzésnek.

Burján Attila: Elegendőnek tartja egy főkapu és egy Temető út felöli kapu nyitva tartását,
mert így jobban figyelemmel tudják kísérni a bejövő forgalmat.
Tatár László polgármester: A temetők állapotáról folyamatosan beszerzi az információkat a
felelősöktől, akik azt jelzik vissza, hogy minden rendben van. Nincs szemét, folyamatosan
takarítják. Határozottabb fellépést ígér és többszöri ellenőrzést.
Szatlóczki Edit: Megerősíti az elhangzottakat, a temetők szemetesek és a füvet sem vágják
rendszeresen.
Tatár László polgármester: Úgy tűnik, hogy az a rendszer a hatékony, amelyet a Szapárfalui
temetőben alkalmaznak, amelyben 2-3 közfoglalkoztatottat bíznak meg a temető
gondozásával. A visszajelzés szerint folyamatosan, önállóan végzik a temetők rendben
tartását és ezt a temetőbe látogatók is észreveszik.
Herman József: A Temető út felöli oldalon legalább egy pótkocsi szemét van a kerítésen
belül és a konténert is telített.
Molnár Barna a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója: A Solymászmisével
kapcsolatban merült fel a kérdés, hogy van-e az önkormányzatnak a Fegyverneki
Vadásztársasággal valamilyen szerződése? A solymászok az ország minden területéről
érkeznek és Bánhalmán gyakorolják a vadászatot, miért nem lehet ezt a helyi
Vadásztársasággal megoldani, esetleg szerződésbe foglalni. Az önkormányzatnak van saját
földje, amelyen a Fegyverneki Vadásztársaság rendelkezik vadászati joggal. Hiába rendezzük
meg a Lelovich emlékmisét, tárlatot, ha a solymászok és sólymok számára nem tudunk
biztosítani szabad vadászterületet. A Solymászat a világörökség tagja, amely hírnevet is
hozhat Fegyverneknek.
Herman József: Az elmúlt években itt vadásztak, a Csíkosban és Csobánkán.
Tatár László polgármester: Nincs információja arról, hogy miért nem Fegyverneken
vadásznak, a Vadásztársaság önálló szervezet, az önkormányzattal semmilyen megállapodása
nincs. A Vadásztársaságra vonatkoznak a vadászati törvények, amelyben meghatározzák hol
és milyen módon vadászhatnak. A vadászati jogot nem az önkormányzat adja ki, az azt állam
határozza meg, hogy mely területeken melyik vadásztársaság jogosult tevékenységet folytatni.
Javasolja, hogy kezdeményezést indítsanak el a társaság felé az ügyben.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A vadászati törvény megalkotását követően önkormányzati
feladat volt a vadásztársaság alakuló ülésének lebonyolítása. A 2 ha alatti területek esetén a
jegyző szavazott, ő képviselte a tulajdonosok érdekeit. A vadásztársaságot illeti meg a kijelölt
földterületen a vadászati jog. Az önkormányzat képviselője Kovács Sándor volt, jelenleg
nincs tudomása a képviselő személyéről. A fegyverneki földterületeken 3 vadásztársaságnak
van vadászati joga, a Törökszentmiklósi, Bánhalmai és Fegyverneki Vadásztársaságnak.
Ficsor Dénes alpolgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy jelenleg ő a képviselő.
Burján Attila: Mikor történik a Hunyadi úton a kátyúzás, az aszfaltozás?
Tatár László polgármester: A jövő héten kerül sor a Hunyadi út javítására.

A képviselők további kérdést, észrevételt nem tesznek, 8 igen szavazattal elfogadják az
interpellációkra adott válaszokat.
1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
A tájékoztatót kérdés, hozzászólás nélkül a képviselők elfogadják.
2.) napirend: Beszámoló a Fegyverneki
tevékenységéről
Előadó: Buzás Istvánné dr. jegyző

Polgármesteri

Hivatal

2013.

évi

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a beszámolót a módosított melléklettel elfogadásra javasolja.
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a Fegyverneki Polgármesteri
Hivatal 2013. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadásra javasolja.
Buzás Istvánné dr. jegyző: A vagyongazdálkodási feladatok kiegészítéseként elmondja,
hogy a vagyongazdálkodási feladatokat korábban 12 fő köztisztviselő látta el, ami mára 7 főre
csökkent. Az előterjesztés javított mellékletét a képviselők megkapták.
A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
136/2013.(X.17.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Polgármesteri
Hivatal 2013. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.
2.) Megköszöni a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal és a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény dolgozóinak munkáját.
3.) A 2014. évi költségvetési koncepcióban a költségvetés függvényében 5 fő
létszámemelést szerepeltetni kell 2014. január 1-től határozatlan időre.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
3.) napirend: Fegyverneki Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja az intézmény Alapító Okiratának módosítását.
Észrevétel nem hangzik el, a képviselők 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
137/2013.(X.17.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát módosító okiratát, mely okirat 2013. november 1. napján lép hatályba.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát, mely 2013. november 1. napján lép hatályba.
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
116/2013.(IX.26.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat 1. és 2. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.)
4.)

napirend: Óvodai és játszótéri
kötelezettségvállalásról
Előadó: Tatár László polgármester

eszközök

vizsgálatához

szükséges

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi
Bizottság elfogadásra javasolja a kötelezettségvállalást.
A képviselők vita nélkül, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
138/2013.(X. 17.)sz.

önkormányzati határozat:

Játszótéri eszközök vizsgálatához szükséges kötelezettségvállalásról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
településen lévő játszótéri eszközök 78/2003.(XI. 27.) GKM rendelet szerinti kötelező
felülvizsgálatára 228.600 Ft értékben.

2. Az 1. pontban megjelölt kötelezettségvállalás forrása a 2013-ban értékesítésre került
önkormányzati ingatlanokból befolyó bevétel.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport
5.) napirend: Terület bérbeadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a terület bérbeadásával egyetért.
Buzás Istvánné dr. jegyző: Módosítást javasol a határozati javaslat 1. pontjának
szövegrészében az alábbiak szerint:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Sade
Magyarország Mélyépítő Kft. részére az 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171 és
173 (Hrsz: 172; 173) ingatlanokból mintegy 750 m2 nagyságú területet és 10 m2
irodahelyiséget bérbe adjon, 60.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fejében.
Szatlóczki Edit: Hol lett ez kialakítva?
Tatár László polgármester: Előzetes egyeztetés alapján az udvaron került kialakításra,
elkerítették, kővel leszórták és időközben kiderült, hogy a raktárosnak irodahelyiség
szükséges. Igényt tartanak a le- és felpakolásnál a rakodógép segítségére, ez bevételt jelent az
önkormányzat számára.
A képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a módosító indítvánnyal és észrevétel nélkül 8
igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
139/2013.(X.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Terület bérbeadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Sade
Magyarország Mélyépítő Kft. részére az 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171 és
173 (Hrsz: 172; 173) ingatlanokból mintegy 750 m2 nagyságú területet és 10 m2
irodahelyiséget bérbe adjon, 60.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fejében.
3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerződés megkötésére.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Képviselőtestület tagjai

4. Sade Magyarország Kft.
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6.) napirend: A Fegyverneki Községi Sportegyesület műfüves pálya építésével
kapcsolatos forrás megelőlegezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság egyetért a támogatás
megelőlegezésével.
Papp Róbert: Módosításként javasolja, hogy a határozati javaslat mellékletét képező
támogatási szerződés első bekezdésében a „kölcsönszerződés” helyett „támogatási szerződés”
legyen.
Kérdezi, hogy a Szapárfalui játszótér és a Történelmi Emlékpark építése milyen stádiumban
van?
Tatár László polgármester: A megelőlegező hitel aláírásra került az OTP-vel, folyik a
közbeszerzési eljárás, véleménye szerint ebben az évben elindulhat a kivitelezés.
Szatlóczki Edit: Ki pályázott? Tisztában voltak azzal, hogy utófinanszírozás lesz?
Tatár László polgármester: A Fegyverneki Községi Sportegyesület nyújtotta be a pályázatot
a LEADER Egyesületnél a műfüves pálya építésére, a pályázatot megnyerte és ezután
kapcsolódott be az önkormányzat, mert ezt az összeget előre meg kellett finanszírozni. A
Sportegyesület csak a kifizetett számlák alapján tud elszámolni, ezért szükséges a
megelőlegezés. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kivitelezési munkákat a Fegyverneki
Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény végzi.
A képviselők kérdés feltevése nélkül, 8 igen szavazattal egyetért Papp Róbert módosító
indítványával és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
140/2013.(X.17.)sz.

önkormányzati határozat:

Fegyverneki Községi Sportegyesület műfüves pálya építésével kapcsolatos forrás
megelőlegezéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
3. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9.995.344 Ft összegben
megelőlegezi Fegyverneki Községi Sportegyesületnek a műfüves pálya építésére
elnyert LEADER támogatást.
4. Az 1. pontban szereplő ügylet lebonyolítására jóváhagyja a határozat mellékletét
képező szerződést.
5. A szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester

2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
7.) napirend: A hulladékszállítási
informatikai fejlesztésről
Előadó: Tatár László polgármester

közszolgáltatás

ellátásához

szükséges

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja.
Papp Róbert: A bizottsági ülésen Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény igazgatója tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy 2014. évben
olyan előírások várhatóak, amelyek szerint szükséges lesz ezekre az informatikai eszközökre
és szoftverre, amelyek a vonalkód leolvasáshoz kellenek. Nem ismerjük pontosan a
feladatokat, de a fejlesztésre szükség van.
Tatár László polgármester: Az új hulladékgazdálkodási törvény szerint olyan szolgáltató
végezheti ezt a tevékenységet, amely teljes mértékben megfelel ennek az előírásnak. Az ehhez
szükséges engedélyek beszerzési folyamatban van és a szigorú nyilvántartáshoz
elengedhetetlen az informatikai rendszer beszerzése. Kérdés, hogy a továbbiakban mi lesz a
hulladékszállítással, még nem tisztázott. Az önkormányzatnak, mint közszolgáltatásra
kötelezett intézménynek mi lesz a következő lépése, még nem tudjuk, év végéig döntésre
kerül sor. Elmondja, hogy a mai napon írta alá azt a felmondó levelet, amelyben a környező
településekkel felmondjuk a közszolgáltatást 2013. december 31-ével. Ha nem lesz megfelelő
a finanszírozás, vissza kell állni a 2012. évi árszintre és veszteséges lesz a szolgáltatás. Át kell
gondolni, hogy Fegyverneken továbbra is az önkormányzat működtesse-e a közszolgáltatást
vagy külső vállalkozást kell keresni, bár ekkor is ki kell fizetni a kiegészítést.
Ficsor Dénes: Véleménye szerint Fegyverneken végezni kell a közszolgáltatást, a többi
településsel pedig fel kell mondani a szolgáltatást.
Szatlóczki Edit: Mit jelent az, hogy megnövekedett az előfizetők száma?
Tatár László polgármester: Kb. 1000-1200 új szerződést kellene kötni a zsákot igénylőknek,
mivel 800 kukás szerződés volt és kb. 2000-2200 ingatlan van a településen. Mindenképpen
növelni kell a szerződést kötők számát, tehát kibővíteni a szolgáltatást, ezzel a költségek
megoszlanak a teljes lakosság között. A képviselőtestület elfogadta, hogy bevezetik a zsákos
és szelektív rendszert és minden ingatlan kötelezve lesz a szolgáltatás igénybevételére.
Indítványozza, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában lévő 1.130.000,- Ft összeget
1.130.300,- Ft összegre helyesbítsék.
A képviselők egyéb kérdést, észrevételt nem intéznek, 8 igen szavazattal a módosító
indítvánnyal egyetértenek és 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
141/2013.(X.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásához szükséges informatikai fejlesztésről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal
hulladékszállítási közszolgáltatás végzéséhez szükséges informatikai fejlesztés
megvalósítására az eszközök és szoftverek beszerzésére mintegy 890.000 Ft + ÁFA
azaz 1.130.300 Ft értékben.

2.)

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
szerződések megkötésére.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Nardai Dániel, mb. intézményvezető
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Kókai Gergely és dr. Kertész Gábor István megérkezett az ülésre.
Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Kókai Gergely az Euro-PoliDental Kft. ügyvezetője kéréssel fordult felé, hogy a testület előtt előterjeszthesse kérését,
átadja a szót Kókai Gergelynek.
Kókai Gergely az Euro-Poli-Dental Kft. ügyvezetője: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr.
Gerhes Georgina 2013. november 14-ei hatállyal megszünteti a feladat-ellátási szerződését.
Helyettesítő orvosként dr. Kertész Gábor István látja el a továbbiakban a II. sz. fogászati
szolgálatot, akit be is mutat a képviselőknek. Elmondja még, hogy a személyi változások
miatt a zökkenőmentes betegellátás érdekében szombati napokon magánrendelés céljából
szeretné igénybe venni az önkormányzat tulajdonában lévő 5231 Fegyvernek, Felszabadulás
út 128. sz. alatti Fogorvosi Rendelőt. A magánrendelés működtetéséhez szükséges a testület
hozzájárulása, mivel az ÁNTSZ a működési engedélyt ehhez a feltételhez köti.
Tatár László polgármester: Kérdezi, hogy a képviselők egyetértenek-e azzal, hogy a szóbeli
előterjesztést felvegyék napirendre és a kérés alapján elvi hozzájárulást adjanak a
magánrendeléshez, amelyet a 2013. október 18. – 2013. november 30. közötti időpontban
határoznak meg. Kéri Kókai Gergely ügyvezetőt, hogy a november 21-ei ülésre adjon be
írásos kérelmet, amely alapján a testület dönt az ügyben.
A képviselők 8 igen szavazattal egyetértenek a napirend felvételével és 8 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozzák:
142/2013.(X.17.) sz.

önkormányzati határozat:

Fogorvosi Rendelő magánrendelésre történő igénybevételéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete elvi hozzájárulását adja, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128. sz. alatti
Fogorvosi Rendelőt szombati napokon magánrendelés céljából igénybe vegye az
Euro-Poli-Dentál Kft. 2013. október 18. – 2013. november 30. időpont között.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Euro-Poli-Dental Kft.
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Tatár László polgármester: Elmondja, hogy Kókai Gergely a Fegyverneki Vadásztársaság
tagja és interpellációként elhangzott egy kérdés, mely szerint miért nem Fegyverneken
vadásznak a solymászok? Kéri Kókai Gergelyt, hogy ha tud erre válaszolni, tegye meg.
Kókai Gergely: Kb. 5 évvel ezelőttig kb. 10 évig itt vadásztak a sólymokkal, minden évben
itt töltöttek 3 napot, amelyért nem fizettek semmit. A képviselőtestületet tájékoztatja arról,
hogy ebből a régi csapatból egy összeférhetetlen csapat lett. Elnökségi váltás történt, az utolsó
Fegyverneken történt vadászatuk után 2 napig kellett takarítani. Az előző elnökségi tagság
vérbeli solymász, - akikben meg lehet bízni, akik tisztességesen művelik ezt a tevékenységet –
e miatt azonban abbahagyták ezt a sportot. Személyesen tett ajánlatot a Solymász Egyesület
intézőbizottsági tagjainak, hogy a Fegyverneki Vadásztársaság lehetőséget biztosít a
vadászatra, ők azonban nem fogadták el a meghívást. Azért nem tudják vendégül látni őket,
mert nem tudnak azonosulni a vadászati szemléletükkel. A Solymászmisén kb. 10 solymász
vett részt, a Bánhalmán lévő vadászatra viszont 50 fő, ez is mutatja, hogy mennyire ápolják
Lelovich György emlékét.
Herman József: Fegyvernek szégyenének tartja ezt.
Kókai Gergely: Egyetért Herman Józseffel, nem tudják biztosítani a feltételeket, de ez nem
feltétlenül a Fegyverneki Vadásztársaság hibája, ők nem alkalmazkodnak a vadásztársaság
szabta feltételekhez. 6-8 fő társadalmi munkában végezte a vadásztatást kb. 40 solymász
számára és a költségekhez való hozzájárulást is mereven elutasították.
További észrevétel nem hangzik el, Tatár László polgármester megköszöni a jelenlévők
részvételét és az ülést 17,10 órakor bezárja.
Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Ficsor Dénes :)
Jkv. hitelesítő

