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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 21-én
tartott közmeghallgatásán.

Helye: Művelődési Ház

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

Tatár László polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.

A jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Róbert 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:

Nida Imre: A televízióban és az újságokban azt lehetett hallani és olvasni, hogy állami
szervek végzik a településeken a szennyvízszippantást. Az állami tulajdonba vétel miatt a díj
több mint a kétszeresére emelkedett. Az elmúlt időszakokban, ha a szolgáltatást átvette az
állam, akkor az önkormányzat hozzájárulására volt szükség az díjmegállapításnál. Ebben az
esetben ez nem érvényesül? Olcsóbb a szennyvízszippantás, ha az önkormányzatnál rendeli
meg a lakos? Az önkormányzatnak van erre kapacitása, el tudja látni az egész települést? Rá
leszünk kényszerítve, hogy PET palackos üdítőt igyunk, mert ha külön gyűjtjük, akkor
kapunk kedvezményt?

Olajos György: A jelenlegi árak szerint előnyösebb, ha az önkormányzatnál rendelik meg a
szennyvízszippantást? Hol kell megrendelni a szippantást? Szemeteszsákot szokott vásárolni
a Vízműtől, de a komposztálható anyagokat ládába gyűjti, a műanyag palackokat és a
szórólapokat pedig kiviszi az ABC előtti szelektív gyűjtőbe. A szükségesnél több zsákot nem
fog vásárolni, hiszen vannak olyan lakosok, akik egyáltalán nem fizetnek. A tájékoztató
szerint a kukás szerződéssel rendelkezők lehetőséget kapnak arra, hogy a műanyag palackokat
szelektíven gyűjtsék, ehhez kapnak havonta 1 db zsákot, a zsákot vásárlók miért nem kapják a
kedvezményt? Információja szerint a MÉH telepen átveszik a műanyag PET palackokat, 30,-
Ft/kg áron. Az iskolákban évente kerül sor papírgyűjtésre, mindenki tudja, hogy a legutóbbi
alkalommal a szülők, gyerekek által bevitt papír nem került kifizetésre, a vállalkozó eltűnt.
Lát-e lehetőséget arra, hogy az iskola valamelyik termében folyamatosan gyűjtsék a lakosok
által hetente 1 alkalommal beszállított papírt? Az ebből befolyt összeg az iskoláé, a gyerekeké
lenne. 2013. január 1-től, mióta a TRV átvette az ivóvízhálózat üzemeltetést nem tudja a
tényleges fogyasztást rögzíteni, mert nincs lehetőség diktálásra, nem jó az online rendszerük.
Van-e olyan lakos, akinek több százezer forint vízdíjtartozása van? Régebbi testületi ülésen
elhangzott, hogy a rendőrség sűrűbben kellene, hogy ellenőrizze az autók sebességét.
Mindenkit irritál, ha lakott területen belül a 35 km/h sebességgel haladó rendőrautót megelőz
egy 80 km/h sebességgel haladó autó és a rendőrök nem igazoltatják. Felhívta a figyelmet



3

arra, hogy a fegyverneki honlapot nem lehet megnyitni, nem érik el a fórumokat, nem tudják
megnézni a testületi anyagokat, határozatokat, rendeleteket és nincs frissítve sem. Mi történik
azzal, aki egy összegben fizette ki a szennyvízberuházáshoz való hozzájárulását? Az
elárusítóhely kialakítását jónak tartja, a kocsi beállók és a járdák nagyszerűek, elárusítási
időben a településőrök rendet tartanak. Elfogadhatatlannak tartja viszont, hogy a nem
fegyverneki elárusítók, nem piaci napokon mennyi szemetet hagynak. A most elkészült faház
kiadásra kerülnek, lehet rá pályázni?

Budai László: Évente 12 db szemeteszsákot kell vásárolni? Mi történik azzal, aki nem köt
szerződést? A Büdöséri-csatornát az önkormányzat üzemelteti? Reméli, hogy az iszapot
eltakarítják.

Balogh Sándorné: Mikor indul a szennyvízcsatornázás? A csemege előtti kerékpártárolót
folyamatosan használják a busszal utazók, többen ott tartják lezárva egész nap a
kerékpárjukat. A busszal utazók számára ki lehetne-e helyezni egy kerékpártárolót? A régi
benzinkút területének rendbetételére hívta fel a figyelmet, valamint a beton felszedésére. A
Fegyverneki Hírmondó legújabb számában nem találták a VOLÁN menetrendet, mi ennek az
oka? Olvasta, hogy a fogorvosi rendelőt felújítják, megoldják a mozgáskorlátozottak
közlekedését is?

Nida Imréné: Az Arany János úton sok gyerek közlekedik és nagyon sok a szemét.
Lehetőség van-e arra, hogy szeméttároló helyezzenek ki az utcába?

Abuczki Sándor: Hallotta, hogy az utcanevek megváltoztatása sem az önkormányzat, sem a
lakosság számára nem kötelező. Sok esetben nem is tudják, ki volt az, akiről elnevezték az
utcákat. A lakosoknak terhet jelent a beutazás, a költségek és az ügyintézésre fordított idő.

Fazekas András: Hallották, hogy épül az M4-es autóút Abony és Fegyvernek között.
Várható-e, hogy a településen keresztül szállítják az építéshez szükséges anyagokat?

Budai Lászlóné: Mi az elképzelés a régi mozi épületével?

Böheim István: Az áramszolgáltatóval történt konfliktusáról tájékoztatja a jelenlévőket.
Észrevették, hogy az áramszolgáltató által felszerelt óra az elmúlt időszakhoz képest többet
fogyaszt és erről értesítették a szolgáltatót írásban. Két hét múlva kijöttek, de az
ingatlantulajdonos jobban teszi, ha lefényképezi az órát, és tanukat hív, mert a szolgáltató
képviselői indokolatlanul meggyanúsították azzal, hogy hozzányúltak az órához.
Felháborítónak tartja, hogy az áramszolgáltató hetekkel később reagál a jelzésre és nem
megbízható a képviselője.

Válaszok:

Tatár László polgármester: Az ár nem emelkedett, csak 2012. december 31-ig a
szennyvízszállítási költséget fizették meg a lakosok, míg az ártalmatlanítási díjat az
önkormányzat vállalta. 2013. január 1-től az ivóvízhálózat működtetése átkerült a Tiszamenti
Regionális Vízműhöz, az e szakfeladat bevételei 2012. december 31-ig fedezték a
szennyvízszippantás ártalmatlanítási költségét, de mivel ez megszűnt, ezért az önkormányzat
nem tudja tovább vállalni. Az önkormányzat a TRV-vel tárgyalásokat folytatott az ár
csökkentése érdekében, amely során 2013. március 1-től az önkormányzat 200,- Ft+ÁFA, míg
a TRV 200,- Ft kedvezményt biztosít annak a lakosnak, aki az önkormányzatnál rendeli meg a
szennyvízszippantást. Az önkormányzatnak jelenleg 2 db szennyvízszippantó autója van,
amelyet eddig vállalkozók béreltek és amelyet most az önkormányzat üzemeltet. A 200,-
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Ft+ÁFA kedvezményt úgy tudja biztosítani az önkormányzat, hogy a közületeknél végzett
szennyvízszippantási díjból fedezi a költségeket. A szennyvízszippantással kapcsolatos
problémát megoldja majd az idén induló beruházás, amely szinte az egész településre kiterjed
és a csatornázás 2014 év végére a tervek szerint elkészül, a lakosok pedig kötelesek 5 éven
belül rákötni.
Minden lakos egyedi döntése, hogy hol rendeli meg a szippantást, figyelembe véve a díjakat.
A szippantást a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynél lehet megrendelni
munkaidőben, vagy a Fegyverneki Hírmondóban közzétett módon.
A szilárd hulladékszállításnál is gondot jelent az áremelés. 2010-től a Kétpói lerakó évente 6-
6 %-os áremelést hajtott végre, amit az önkormányzat átvállalt és nem hárította át a lakosokra.
Az új hulladékgazdálkodási törvény szerint 2013. évtől a lerakóknak 3.000,- Ft/tonna
hozzájárulást kell fizetni, amely áremelés 2014-ben 6.000,- Ft, 2015-től pedig 12.000,- Ft lesz
tonnánként. Ezt a hozzájárulást a lerakó áthárítja az önkormányzatokra, mivel azonban az
önkormányzatok ezt nem tudják vállalni, ezért továbbhárítják a lakosokra. A költségek
csökkentése érdekében szükséges minél több lakosnak vállalni a szemétszállítást, tehát
szerződést kell kötni kukás vagy zsákos szemétszállításra. Jelenleg 2200 ingatlanból 800
ingatlan esetén kötöttek szerződést, a többi ingatlantulajdonos nem fizet szemétszállítási díjat.
Ennek érdekében tervezés alatt áll a település szilárd hulladékgazdálkodásáról szóló rendelet
módosítása, szeretnék, ha minél többen szerződést kötnének szemétszállításra. Kötelezik
szemeteszsák vásárlásra azokat a lakosokat, akik ez ideig nem vették igénybe semmilyen
módon ezt a szolgáltatást. Ne csak a lakosok 1/3-a fizesse a költségeket, hanem mindenki
járuljon hozzá bizonyos arányban. A szemétszállítás közszolgáltatás, amelyhez minden
lakosnak hozzá kell járulnia. A szemét mennyiségének csökkentése érdekében a szelektíven
gyűjtők, PET palackot külön zsákban gyűjtők 10 %-os kedvezményben részesülnek.
Az önkormányzat a kukás szemétszállításra szerződést kötő lakosokat támogatja azzal, hogy
ha havonta 1 zsákba szelektíven PET palackokat gyűjtenek, akkor részesülnek a
kedvezményben. A cél tehát a lakosság terhének csökkentése.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A rendelet-tervezet előkészítés alatt áll, amelyről nem szeretne
beszélni, hiszen még nem végleges és a képviselők sem ismerik az új javaslatot. A
rendeletben szabályozva lesz, hogy aki nem köt szerződést, annak kiszállításra kerül a zsák,
amely miatt az ingatlantulajdonosnak vállalnia kell a kiszállítási költséget és a számla alapján
kell fizetni. Ha a számla nem kerül kiegyenlítésre, akkor adók módjára behajtható.

Tatár László polgármester: Nem látja akadályát annak, hogy a szemeteszsákot vásárlók ne
kapják a kedvezményt, ha szelektíven gyűjtik a műanyag palackokat, havonta 1 zsákkal,
akkor részükre is jár a kedvezmény. A műanyag palackok szelektív gyűjtésével az
önkormányzat plusz jövedelemhez jut, amelyet kedvezményként továbbadhat az ebben a
gyűjtésben résztvevő lakosoknak. Szeretnénk egy olyan területet kialakítani, amelyen
szelektíven szétszedésre kerülne a szemét, annak érdekében, hogy minél kevesebb
mennyiséget szállítsunk be a lerakóba. Ehhez szükséges az engedélyek megszerzése.
A papírgyűjtési lehetőséget felülvizsgálják.
A TRV nagyon sok településen vette át a működtetést, amelyre nem voltak igazán
felkészülve. Véleménye szerint törekednek arra, hogy a rendszer működőképes és
zökkenőmentes legyen, amely meg is fog a közeljövőben valósulni. Az átadást megelőzően
tárgyalásokat folytattak arról, hogy Fegyverneken maradjon egy kis üzemmérnökség, amelyet
sikerül is elérni. 12 fővel dolgoznak, akiket a Vízműtől átvett a TRV és ellátják Fegyvernek,
Örményes és Tiszabő települések ivóvízhálózatának működtetésével kapcsolatos feladatokat.
Jelenleg Karcaghoz tartoznak, de a TRV-vel folyamatosan egyeztetünk, tehát a helyzet még
javulni fog.
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Több lakosnak van százezer forint feletti tartozása. A közfoglalkoztatás indulása lehetőséget
teremt arra, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatásba bevont személyek béréből levonja a
fennálló tartozásukat.
A rendőrkapitány úr figyelmét felhívják a jelzett problémára. Az április 25-ei ülésen kerül sor
a rendőrség beszámolójára közmeghallgatás keretében, amelyre minden lakost várnak és
feltehetik a kérdéseiket.
Az önkormányzat informatikai rendszere ketté lett bontva, egyrészt önkormányzati és járási
részre és azóta tapasztalták a problémákat. Próbálják orvosolni a gondokat, de jelenleg 1 fő
informatikus van, ugyanis 1 fő a Járási Hivatalhoz került.
2013. április 22-ére van ütemezve a szennyvízberuházás kivitelezési szerződés aláírása, attól
kezdve 1 hónapon belül indul a beruházás. Hogy melyik utcában mikor indul a tényleges
munka, azt a kiviteli terv tartalmazza.
A kerékpártárolóval kapcsolatban megkeressük a megoldást. A régi benzinkút területét tavaly
is rendbetettük, az idén is kitakarítjuk. A menetrendet a VOLÁN nem küldte meg, ezért nem
került bele a hírmondóba.
A közfoglalkoztatottak közül brigádokat alakítanak ki, akik járják a település utcáit és
összeszedik a szemetet és az elhagyott, elhanyagolt ingatlanokat, lekaszálják, kitakarítják.
A Büdöséri csatorna takarítása is a 2013. évi feladatok között szerepel. A 4. sz. főúttól
kezdődően a település felé haladva a csatornaárokból kivágják a nádat, kitakarítják a szemetet
és az iszapot és elszállítják azokat. Egyenlőre ezt a munkát nem tudják elkezdeni, mert még
nincs megfelelő eszköz, gép és az időjárás sem megfelelő.
Ismertette, hogy a START munkaprogramon belül 3 projekt indul, a belvíz, a mezőgazdasági
utak karbantartása és a közutak, járdák felújítása.
Előzetes információk szerint az utcanevek megváltoztatását bele akarják foglalni az
Alaptörvénybe is. Várjuk a beadványunkra a visszajelzést.
A hozzájárulást egy összegben befizető lakosok visszakapják a pénzüket, ami jelenleg a
Fegyverneki Takarékszövetkezet számlájára érkezett és befektetésre került. A Fundamenta
szerződéssel rendelkezők a lejárat után pedig felhasználhatják megtakarításukat a
meghatározott beruházásra, felújításra. Javasolni fogják, hogy a hozzájárulásokból a lakosság
beleegyezése után építsék ki az ingatlan belső bekötését, amelyet a mostani számítások szerint
a hozzájárulás összegének kb. az 50 %-a fedezi.
Az elárusítóhely építése még nem fejeződött be. A faházak üzemeltetésre pályázatot írtak ki,
melyre kiírásra érkeztek is érdeklődők.
Az M4-es autóút vagy autópálya nem fogja érinteni Fegyverneket, Örményes alatt fog
elkészülni. Az építéshez szükséges anyagokat tudomása szerint nem Fegyverneken keresztül
szállítják, de még több engedélyezésre és kisajátításra van szükség.
A fogorvosi rendelő a mozgáskorlátozottak közlekedése miatt kerül felújításra, az ÁNTSZ
ideiglenesen adta ki a működési engedélyt. Egyrészt akadálymentesíteni kell a fogorvosi
rendelőt, másrészt be kell építeni egy liftet, hiszen a rendelő az emeleten van.
A régi mozi épületében egy sportcentrumot, kondi termet szeretnének kialakítani, még
tartanak az egyeztetések, gondolkodnak a megfelelő kihasználásán.
Az áramszolgáltató az E-on, az önkormányzat a panaszt csak továbbítja, orvosolni nem tudja.

Megköszöni a megjelenést és 18,55 órakor a közmeghallgatást bezárja.

Kmft.

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

(: Papp Róbert :)
Jkv.hitelesítő


