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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. március 7-én
tartott közmeghallgatásán.

Helye: Szapárfalui klubkönyvtár

Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss Györgyné, Nagy József,
Szatlóczki Edit, Tatár László polgármester képviselők, valamint kb. 25 vendég.

Tatár László polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Herman József képviselőt jelöli ki.

A fórumon az alábbiakról ad tájékoztatást:

- az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról,
- az önkormányzat programjának teljesítéséről,
- a szennyvízhálózat építéséről.

Ezt követően a jelenlévőknek lehetőségük lesz kérdést, hozzászólást intézni a
képviselőtestülethez.

Kérdések, hozzászólások:

Szabados Mihályné: Nem ért egyet azzal, hogy a településen megváltoztassák az
utcaneveket. Havonta fizeti a szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges hozzájárulást a
Fundamentának. Ha a támogatottság eléri a 100 %-ot, akkor nem lesz szükség erre az
összegre? A szóbeli tájékoztatóban elhangzott, hogy 12 szemeteszsákot kell azoknak a
lakosoknak vásárolni évente, akiknek nem kukás szerződésük van. Ezt 2 részletben kell
kifizetni? Hogyan fogják a csatornát lefektetni, milyen ütemezésben? A polgárőrök azt
nyilatkozták, hogy Szapárfaluba nem mennek, csak a benzinkútig, mert a lakosok nem
fizetnek támogatást. Évekkel ezelőtt sem fizettek az önkéntes rendőröknek, mégis ellenőrizték
ezt a részt is. A polgárőrök vállalták a település egész területének védelmét, miért nem
teljesítik? Hallotta, hogy Dr. Méhész Judit háziorvos elmegy a településről, igaz a hír?

Stalmájer József: Mikor kezdik a szennyvízcsatorna építését? Mennyibe kerül a
szennyvízszippantás m3-enként? 2 m3-es aknája van és szennyvízszippantáskor ki kell fizetni
a 6 m3-t? Ki végzi a szippantást, hol kell bejelenteni? A ravatalozóban lévő hűtő milyen
állapotban van és miért vitték el? Miért nincs nyitva a ravatalozó?

Szabó Béla: Milyen alapon kötelezik a lakosokat, hogy a be nem szállított szemét után
fizessenek? Hogyan számították ki, hogy a lakosoknak hány szemetes zsákot kell vásárolni?
A segélyesek körében van-e lehetőség arra, hogy kötelezzék őket az ingatlanuk
rendbetételére? Tegyünk javaslatot arra, hogy az utcaneveket töröljék el és számokkal jelöljék
az utcákat.

Bognár Zsolt: A zsák megvételével már megfizetjük a díjat, ha szemetet gyűjtünk, ha nem. A
közvilágítás korszerűsítéséről kérdez. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vonalas telefont csak
munkaidőben tudják hívni, jó lenne egy mobilszám, amelyet a nap 24 órájában elérhetnek.
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Gácsi Jánosné: Hol kell bejelenteni a karón lévő lámpák meghibásodását? Továbbra sem
elégedett a Szapárfalui Posta nyitva tartásával, kevés a heti 1 óra, ami 12-13 órai nyitva tartást
jelent és nem tudnak számlát adni. Célszerű lenne közösségi házat kialakítani, mert nincs
olyan hely, ahová az emberek bemehetnének napközben, találkozhatnának, nincs szórakozási
lehetőség.

Nagy Mihály: Az utcanevek változtatásával nem ért egyet, véleménye szerint a jövő rosszabb
lesz, mint a múlt. Olyan kijelentést tehetnek egyesek, hogy mindenki annyit ér, amennyi
pénze van.

Bencze Sándor: A Klubkönyvtár elé szerelhető-e fel közvilágítási lámpa? A Móricz Zs. út
minősége elfogadhatatlan. A beszállított szemét mennyiségét csökkenteni lehetne, ha a
fémdobozokat és a műanyag palackokat külön gyűjtené a lakosság és az Egyesülethez
szállítanák.
A temetőbe vezető út rossz állapotára hívta fel a figyelmet.

Domány Jánosné: Az elhanyagolt, lakatlan ingatlanokat a közfoglalkoztatottakkal le lehetne-
e kaszáltatni?

Nyiszper Zsolt: A Rákóczi úton nem történ karbantartása az elmúlt 70 évben.

Borgulya Melinda: Fiatal, idegen gyerekeket látnak az utcákon járkálni. Valamint két
hajléktalannak tűnő embert.

Válasz:

Tatár László polgármester: A tv. szerint Fegyverneken is meg kell változtatni 26 utca nevét.
Tudomása szerint az ezzel járó költségeket az állam fizeti, de az utánajárás, az
Okmányirodába utazást a lakosoknak kell megoldani.
Előzetes számítások szerint kb. 100 mFt hiányzik a szennyvízcsatorna beruházáshoz, de
remélhetőleg ezt is sikerül megszerezni és nem lesz szükség a lakosok befizetésére, illetve
megtakarítására.
2 konzorcium vitte ki a pályázatot, ha a kivitelezési tervek elfogadásra kerülnek, azonnal
kezdhető a beruházás, kb. április végén, május elején.
2013. január 1-től már nem az önkormányzat, hanem a Tiszamenti Regionális Vízmű
működteti az ivóvízhálózatot, valamint a szennyvíztisztítást. 2012. december 31-ig az
önkormányzat fizette a lakosok helyett a szennyvíztisztítási díjat, a vízdíjak befizetéséből
befolyt összegből. Mivel azonban január 1-től a vízdíj nem az önkormányzat bevétele, hanem
a TRV-é, továbbra ezt nem tudja vállalni. A TRV-vel történt egyeztetés eredményeként
döntés született, mely szerint március 1-től a TRV 200,- Ft, az önkormányzat pedig 200,-
Ft+ÁFA kedvezményt biztosít minden lakosnak, aki az önkormányzatnál rendeli meg a
szennyvízszippantást.
Tájékoztatja a lakosokat, hogy a szemétszállítási díj emelése szükséges, ezért a rendelet
módosításra kerül. A díj csökkentése érdekében a szemétszállítást ki kell terjeszteni minden
ingatlanra, erre lett kidolgozva a rendelet, amelyben minden lakos köteles szerződést kötni,
illetve zsákot vásárolni.
A szippantó autó vezetője Hapek Imre, akinek felhívta a figyelmét arra, hogy a ténylegesen
elszállított mennyisége számlázzák, természetesen ezt csak az önkormányzat által végzett
szippantásnál tudjuk biztosítani, a vállalkozóknál nem, hiszen ott nincs hatáskörünk.
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Nem ismerjük a terveket, még nem készült el a kivitelezési terv, de fel kell készülni arra, hogy
hosszabb ideig felfordulás lesz a településen, amit a lakosok nehezen fognak viselni. Az már
biztos, hogy a 4. sz. főút mindkét oldalán vezetéket helyeznek el, mert a Közútkezelő nem
engedélyezte az út átvágását. 2013. március 18-án elkezdődik a START közmunkaprogram 3
projektje is. A belvíz, a közutak és a mezőgazdasági földutak helyreállítása, karbantartása,
amely keretein belül a szennyvízberuházás után folyamatosan helyreállítjuk a járdákat, utakat,
mezőgazdasági földutakat. A projekten belül lehetőség lesz térkő gyártógép beszerzésére is,
amely szinté itt nyújt segítséget.
A Polgárőrség valóban önkéntesen vállalt tevékenység, de bizonyos költségek felmerülnek a
működésük során. Az önkormányzat évente 300.000,- Ft összeggel hozzájárul ehhez, plusz az
OPSZ is, de ez az összegen nem fedezi a költségeket, ezért szükségük van támogatásra. A
polgárőrök együttműködnek az SOS segélyhívó rendszer működtetésében, amely 1 éve
kezdődött a településen. Nappal a Családsegítő Központ, éjszaka pedig a Polgárőrség tagja
tartja az ügyeletet, amelyhez szintén támogatás szükséges. A rendszer sikeres, életet is
mentett, valamint bűncselekmény elkövetését is megakadályozták már.
A hír igaz, Méhész Judit doktornő bejelentette, hogy elköltözik a településről, így
gondoskodni kell háziorvosi szolgálat betöltéséről.
A településnek 1000 tonna szemetet lehet/kell beszállítani Kétpóra évente, de ha nincs meg ez
a mennyiség, akkor is ki kell fizetni az ennek a mennyiségnek megfelelő díjat. 2013. január 1-
től emelte a díjat tonnánként 3.000,- Ft-tal, amelyet a lakosoknak kell megfizetni, ezt az
önkormányzat nem tudja átvállalni, mint az utóbbi 2 év 6-6 %-os emelését. A legnagyobb
problémának azt tartja, hogy a hírekkel ellentétben nem törekszünk a szelektív
hulladékgyűjtésre. A településen 2200 ingatlan van, jelenleg 800 ingatlannak van szerződése,
a többieknek is vállalniuk kell a költségeket a szemétszállításnál. Így a költségeket a 2200
ingatlan figyelembevételével határoztuk meg.
Minden ingatlanon keletkezik szemét. A legjobb megoldás a kuka biztosítása lenne, de erre az
önkormányzatnak nincs forrása. Az elképzelés szerint több fajta színű kukát szereznénk be,
melyeket hetente, kéthetente, havonta ürítenének, az igényekhez mérten és természetesen az
elszállított mennyiség után kellene fizetni.
A képviselő-testület elfogadta a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról szóló
rendeletet, amelyet időközben hatályon kívül kellett helyezni. Jelenleg jogszabály erre
vonatkozóan nincs, de vizsgáljuk ennek megoldását, helyileg nehezen lehet szabályozni.
Tavaly kb. 15 ingatlant takarított ki az önkormányzat saját költségén.
Tájékoztatja a résztvevőket, hogy a kóbor kutyák befogását is megoldották. Kb. 40 kutyát
fogtak be, oltópuskát és kutyacsapdát szereztek be, 2 hétig karanténban tartják, ellátják
gondozzák.
Az utcanevek változtatásával annyit tehetünk, hogy a törvényt végrehajtjuk.
A közvilágítással korszerűsítésével kapcsolatban pályázatra lesz lehetőség, mely
megvalósításával a lámpák 50 %-kal kevesebbet fogyasztanak, tehát jelentős megtakarítás
lehetséges. A közvilágítási lámpák meghibásodását a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézménynél kell bejelenteni, a Hírmondóban megjelölt vonalas
telefonszámon.
Egyetért Bognár Zsolttal, orvosolják a problémát.
Tegnap végezték a közvilágítási lámpák karbantartását, ha tudták volna a kérést, felszerelték
volna a lámpát. A régi 4. sz. út elbontására az idén sor kerül, fölszedik az útalapot és
kijavítják az utat, elkészítik az útpadkát.
Az önkormányzat is törekszik a szilárd hulladék szelektív gyűjtésére, ezzel csökkentve a
beszállított mennyiséget.
Lehet javasolni az utcanevek változtatásának módját is. Az Oktatási, Közművelődési,
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jelen van és feljegyezte a javaslatot.
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Tavaly egy szerelővel megnézették a hűtőt, aki megállapította, hogy nincs semmi baja. Nincs
tudomása róla, hogy elszállították volna, de utánanéz.
Ha a lakosok gyanús idegeneket látnak, értesítsék a Rendőrőrsöt, az önkormányzatot vagy a
Polgárőrséget, akik utánanéznek, hogy milyen céllal vannak itt.
A Posta képviselőjével egyeztetnek arról, hogy tudják-e emelni, illetve áttenni más időpontra
a nyitva tartási időt és egyáltalán szükséges-e?
Szeretnénk, ha a közösségi ház kialakítása ügyében előrelépés történne. Megkeresték már a
Szapáry Népdalkör tagjai, valamint a lakosok is. Felvettük a kapcsolatot a Művelődési Ház
szakembereivel, akik felajánlották segítségüket, csak tudni kellene, hogy milyen jellegű
rendezvényre gondolnak.

Ficsor Dénes: Úgy szól a törvény, hogy minden olyan utcanevet meg kell szüntetni, amelyek
kapcsolódtak a nácizmushoz és a kommunizmushoz.

Bognár Ildikó: Édesanyja temetésekor azt az információt kapta, hogy az új koporsók
hosszabbak és nem férnek el az üveghűtőben.

Tatár László polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy Szapárfaluban a lakók kérésére
kihelyezésre került a sebességkorlátozó, sebességmérő tábla.

Megköszöni a megjelenést és 19,05 órakor a közmeghallgatást bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Herman József :)
Jkv.hitelesítő


