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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 13-án tartott 
közmeghallgatásán. 
 
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola tagintézményben 
 
Jelen vannak: Burján Attila, Ficsor Dénes, Dr. Kiss Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, 
Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, valamint 
kb. 25 vendég.  
 
Tatár László polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy 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: 
 
Márton Mihály: Kérdése, hogy kinek a feladata az Örményesi vasútállomáson lévő 
buszmegálló rendben tartása? Vendégeiket várták az Örményesi vasútállomáson és azt 
tapasztalták, hogy a buszmegállót teljesen benőtte a gaz és nem tudták, hol áll meg a busz, hol 
lehet felszállni.  
Megjegyzése: Az Orvosi Rendelőt nagyon szépen felújították, akadálymentesítették, de a 
szemben lévő buszmegállóban nincs pad, ahova a várakozó utasok leülhetnének. Véleménye 
szerint vagy rossz helyen van a buszmegálló, vagy padokat kell kihelyezni. 
 
Krupa Istvánné: A Sörpatikától a Bencsik házig keskeny és nagyon rossz a járda, a 
motorjával nem tud közlekedni rajta, csak ha a meredek parton feltolja, ami nagyon nehéz 
számára. Segítséggel tud csak elindulni.  
 
Varga András: Az utcában kb. fél éve kupacba rakták a földet, de még a mai napig nem 
szállították el. Jelezte a Vízmű felé a problémát, ahol azt az információt kapta, hogy az 
utcában élő lakos vállalta az elszállítást, ezért nem vitték el.  
 
Pádár Imréné: A Csonka-tornyi temetőben rendbe kellene tenni a kerítést, mert hiába zárják 
minden este, ha a nagy gaz miatt ki van dőlve a kerítés. Ha szárazság van és eldobnak egy 
csikket, begyullad. Tavaly is előfordult tűzeset, amihez az ott lakók hívták ki a tűzoltókat.   
 
Simon Istvánné: A lakosok a temetőben lévő szemetesbe hordanak mindent, döglött tyúkot, 
használt pelenkát, nem lehetne ezt megakadályozni? 
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Magyar Lászlóné: Volt a Szapárfalui temetőben és megdicsérte az ott dolgozókat, milyen 
szép a temető és mondta nekik, hogy jelzi ezt a közmeghallgatáson polgármester úrnak. 
 
Varga András: Szeretné, ha a szennyvízcsatornázásra befizetett összeget visszakapná, mert 
abból készíttetné el a belső vezetékelést. 
 
Németh Ferenc: Ő is visszakérte volna a befizetett összeget, mert úgy tervezi, hogy a külső 
csatornázással együtt a belső rendszert is elkészítenék.  
 
Losonczi Mihály: Milyen távolságra lehet elhelyezni a szennyvízcsatornát biztonságosan a 
víz- és gázvezetéktől? Ahol a Szivárvány út bekapcsolódik a Csillag útba, van egy 
tisztítóakna, amely mellett közvetlenül helyezkedik el a vízvezeték felszálló csapja, maradhat 
ez így? Miért nem a túloldalon fektették le a csatornát, ahol nincs más közmű?  
 
Mendler Gáborné: Mi lesz az üres házak, ingatlanok bekötésével? 
 
Vízkeleti Pálné: Hallotta, hogy a Fegyverneki Hírmondó havonta fog megjelenni. Kéri, hogy 
a Postát bízzák meg az újság kihordásával, mert sorozatosan nem kapnak lapot, mert a 
közfoglalkoztatottak nem kézbesítik rendesen, eldobolják.  
 
Varga András: A Móra Ferenc Általános Iskola felújítására nyújtottak-e be pályázatot? 
 
Losonczi Mihályné: Meg kellene akadályozni, hogy a szülők a gyerekeiket másik településre 
írassák be iskolába.    
 
Válasz: 
 
Tatár László polgármester: Az Örményesi vasútállomáson lévő buszmegálló karbantartása 
az Örményesi Önkormányzat feladata, Fegyvernek Város Önkormányzata fenntartásába 
Fegyvernek közigazgatási területe tartozik.  
A buszmegállókat felújították, természetesen vannak hiányosságok, amelyeket pótolni kell.  
Ismerik a járdák minőségét, de csak a szennyvízcsatornázás befejeztével érdemes felújításba 
kezdeni. A Szent Erzsébet út forgalmát akadályozni fogja, ha a csatornázást ebben az utcában 
végzik, ezért a forgalmat szakaszos lezárást követően valószínűleg átvezetik a Dózsa Gy. útra. 
Mindhárom temető körüli kerítést felmérette, beleértve a bejárati részeket is, amelyek az idén 
el fognak készülni.  
A Szapárfalui temetőbe 2 fő közfoglalkoztatott dolgozót alkalmaznak, akik folyamatosan 
rendben tartsák a kerítésen belüli területet és a környéket. A lakosok és a temetőbe látogatók 
is meg vannak elégedve a munkájukkal, ezért az tervezik, hogy mindhárom temetőbe ezt a 
rendszert vezetik be, 2-3 főre bízzák a temető folyamatos karbantartását. Sajnos azzal 
szemben tehetetlenek vagyunk, ha éjszaka a temetőben lévő szeméttárolókba csempészik a 
szemetet. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésével oldódna meg ez a helyzet, ami éjszaka is 
felvenné a besurranókat, ezért szeretnénk idén elkészíttetni. Természetesen ehhez szükséges 
az anyagi forrás megteremtése.  
A szennyvízcsatornázás során a kivitelező a telekhatáron belül 1 m-re elhelyezi – a lakossal 
egyeztetve - a fogadóaknát, amely aknáig a lakosnak kell gondoskodni a szennyvíz 
elvezetéséről, a belső rendszer kiépítéséről. A lakosoknak el kell dönteni, hogy kivel 
végeztetik el a belső bekötést, előre senkinek ne fizessenek a munkáért. A Fegyverneki 
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménynél is lehetőség lesz a belső 
rendszer kiépítésének megrendelése. Lakossági igény esetén az Intézmény felméri az adott 
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területet, árajánlatát ad és ha a lakos elfogadja, megrendeli a szolgáltatást, amelyet az 
Intézmény dolgozói, illetve helyi vállalkozók elvégeznek. Kidolgoznak egy árajánlatot, 
amelyben mindenféle területre (füves, betonos, térköves) meghatározzák az 1 fm bekerülési 
költségét. Jelenleg a szennyvízcsatorna beruházás támogatottsága 95 %-os, tehát 5 %-os önerő 
szükséges a teljes költséghez. Remélhetőleg a lakosoknak nem kell hozzájárulást fizetni és az 
eddig befizetett összeget a belső csatornarendszer kiépítésére fordíthatják. 
A lakosok közül páran megszüntették a szerződést és kikérték a befizetett összeget, erről 
későn értesült, ez leállításra került. A beruházás támogatottsága nem éri el a 100 %-ot, tehát 
szükség lehet önerőre, valamint az ingatlantulajdonosok kötelesek a kiépített csatornára 
rákötni, aminek a költsége elérheti a 30-60.000,- Ft-ot is, ami a lakosokat terheli, 
természetesen azokat is, akik közben kivették a befizetett összeget. Nagy problémának tartja 
még annak megoldását is, hogy mi lesz azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akiknél nem lett a 
beruházás megtervezve. Fegyverneken kb. 2700 ingatlan van, de csak 2400 lett betervezve, 
azon ingatlanokra helyezik el az aknát. A temetőnél nincs vezetékes víz, a Dankó útra szintén 
nem lett tervezve csatornázás, mert egyetlen lakos sem igényelte. Ezen ingatlanok bekötésére 
keresni kell a lehetőséget, erről is egyeztetés folyik a 2 hetente tartott kooperációs 
megbeszélésen, hiszen ezen ingatlanok tulajdonosai nem kapnak támogatást, így a bekötés kb. 
1 mFt-ban kerülne. Keresik a lehetőséget ezen ingatlanok bekötésének lehetőségét a 
rendszerbe minél alacsonyabb áron.   
A szennyvízcsatornát az ivóvízvezetéktől 1,5 m-re, a gáz és telefonvezetéktől 1-1 m-re lehet 
fektetni. Ha ezt a szabályt nem tartja be a kivitelező, a lakosok jelezzék Nardai Dánielnek a 
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény igazgatójának, aki 
egyeztet a kivitelezővel, illetve a mérnökkel azonnal vagy a következő kooperáción. Ezt a 
problémát most feljegyezte, de megkérdezik a kivitelezőt, bár a tervtől nehezen lehet eltérni. 
Felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy egyeztessenek a kivitelezőkkel, közösen döntsenek a 
fogadóaknák elhelyezéséről. 
Van olyan lakatlan ingatlan, amelynek csatornázást tartalmazza a kiviteli terv, de van olyan is, 
amelyet nem terveztek be. A Fegyverneki Hírmondóban kérték, hogy jelezze az a lakos a 
bekötési szándékát, aki eddig ezt nem tette meg és a szennyvízcsatorna rendszerre rá szeretne 
csatlakozni. A jelentkezéssel pontosan tudni fogjuk, hogy mennyi ingatlan megtervezésére 
van még szükség.   
Ellenőrzi a Fegyverneki Hírmondó kézbesítését és ha ez nem megfelelő, akkor változtatnak.  
Az iskola felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a rendszer 
rendkívül széttagolt, ki kellene alakítani egy egységes épületet, amelynek az üzemeltetése is 
kevesebbe kerülne. Az elkövetkezendő időszak feladata lesz ennek megvalósítása, ezt 
azonban még sok tényező befolyásolja. Fegyvernek a Törökszentmiklósi Tankerülethez 
tartozik, a településen sok gyermek jár iskolába, az adatok szerint viszont csökkenni fog a 
gyermeklétszám, ezt a körülményt nehezíti még, hogy több gyermeket íratnak más településen 
lévő iskolákba. Elképzelhető, hogy a következő tanévben nem tudnak mindkét iskolában két 
osztályt indítani, így átcsoportosítások lehetnek. Keresni kell annak lehetőségét, hogy egy 
iskolába járjanak a gyerekek 1-8. osztályig.  
A szülőket nem korlátozhatjuk abban, hogy melyik település iskolájába írassák be 
gyermekeiket. A szülők nem állami, hanem egyházi fenntartású iskolákba viszik gyerekeiket. 
Nehéz ezt a helyzetet kezelni.  
Tavaly felmerült annak lehetősége, illetve kérdése, hogy az iskolák egyházi fenntartásba 
kerüljenek, de az ellenállás nagy volt, a gondolat elindítását is ellenezték. Most is az a 
véleménye, hogy meg kellene teremteni a lehetőséget – a környező településekhez hasonlóan 
– egy magasabb színvonalú oktatás létrehozására. A jövőkép az lesz, hogy a jobb képességű 
gyerekek nem maradnak a településen, máshova járnak iskolába. Ebben nagy a felelőssége a 
szülőnek, a pedagógusnak és természetesen a fenntartónak is.  
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Ahhoz, hogy a gyerekeket próbáljuk magasabb színvonalon nevelni, oktatni, ahhoz egy 
megfelelő rendszer, közeg kell, amibe ezt be lehet illeszteni. Azt látja, hogy az állami 
fenntartás nem biztos, hogy a leghatékonyabb ebben a formában. Azokat a szülőket kell 
megkérdezni, akiknek más településen jár iskolába a gyerekük, miért íratták más településen 
lévő iskolába gyermekeiket.   
 
Megköszöni a megjelenést és 18,50 órakor a közmeghallgatást bezárja.  
      
      Kmft. 
 
 
(: Tatár László :)       (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester        jegyző 
 
 
     (: Nagy József :) 
        Jkv.hitelesítő    
 
 


