
Fe les le ges nek tû nik a kér -
dés. Azon nal jön nek rá a vá -
la szok: 
„Mo dern te le pü lés nem le het
meg nél kü le.” „A ta lajt
szennyez zük, el kell szál lí ta -
ni.” „El vár ja az EU.” Stb.
Mi e lõtt szer zõ dést köt nénk,
el kez de nénk rend sze re sen
fi zet ni, át kell gon dol nunk,
hogy ho gyan is van ez.
Az is ko lá ban mind annyi an
ta nul tunk ar ról, hogy a víz
kör for gá sa so rán a ta laj ból
és a nyílt vi zek bõl el pá rol gó
víz, csa pa dék for má já ban
hull vissza a föl dek re. Most,
bel vi zes idõ szak ban úgy
érez zük, hogy túl sá go san is
sok hul lik vissza.
A kör for gás ban el vi leg nincs
vesz te ség, ezért hosszú tá -
von ugyan nyi víz van a ta laj -
ban. Csak hogy mi em be rek,
akik töb ben va gyunk egy
egy ség nyi te rü le ten (pl.
km2-en), mint a víz el tar tó ké -
pes sé ge, sok kal több ve gyi
anya got hasz ná lunk, fel bo rít -
juk ezt a rend szert.
-A ta laj víz szennye zett sé ge
mi att le fú runk jó mély re
(Fegyverneken több mint 100 
mé ter re), on nan hoz zuk fel
azt a vi zet, ami az el múlt sok
ezer év alatt a víz zá ró ré te -
ge ken is át szi vár gott, és ami
a fel szí ni víz fo lyás ok ból ol -
dal irá nyú szû rés sel ju tott a
ta laj al só ré te ge i be.
Éven te 223.000 m3 vi zet ve -
szünk ki az al ta laj ból, amit
mo sás ra, tisz tál ko dás ra, fõ -
zés re, ivás ra, stb-re hasz ná -
lunk. Ez a ki vett víz a ká dak,
mos dók, WC-k, mo so ga tók
le fo lyó in ke resz tül a szenny -
víz ak nák ba ke rül. Eb bõl
46.500 m3-t szip pan tó- ko -
csik kal ki eme lünk, el szál lít ta -
tunk a te le pü lés tõl 1,5 km-re
le võ szenny víz tisz tí tó ba. On -
nan a tisz tí tott víz a Holt-Ti -
szá ba fo lyik, ma ga sabb
víz ál lás ese tén a Ti szá ba szi -
vattyúz zák. 
A töb bi víz itt ma rad és a nem 
szab vá nyos szenny víz ak -
nák ból rész ben az al ta laj ba,
rész ben az ivó víz bá zis ba ke -
rül. Éven te 176.500 m3. A te -
le pü lés ma ga sabb ré sze in

la kók ezt ke vés bé ér zik, mert
az õ ál ta luk fel hasz nált víz a
víz zá ró ré teg men tén az ala -
cso nyab ban fek võ há zak irá -
nyá ba fo lyik. Ez a
víz mennyi ség ma ga sab ban
tart ja a „nor mál” ta laj víz szin -
tet. Ez is okoz za azt, hogy a
csa pa dé ko sabb idõ szak ok -
ban a bel víz ilyen nagy gon -
do kat okoz.
-Természetesen, iga zuk van
azok nak is, akik azt mond ják, 
hogy a Ti sza fo lyó és a Ti sza
II. csa tor na ma gas víz ál lá sa
a köz le ke dõ edé nyek el ve
alap ján víz nyo más sal eme li

a fegyverneki ta laj víz szint jét. 
Ezt a szenny víz csa tor ná val
nem fog juk meg szün tet ni.
Az is igaz, hogy a hir te len le -
zú du ló csa pa dé kot sem fog ja 
el ve zet ni a szenny víz- el eve -
ze tõ rend szer, mert az zárt
rend szer. Nem le het meg -
nyit ni a ta laj víz- szennye zé si
ve szé lyek mi att. En nél fog va
a szenny víz el ve ze tõ rend -
szer elkészí- tése, mû kö dé se 
nem fog ja fe les le ges sé ten ni
a csa pa dék víz-el ve ze tõ
rend szert.
-Mondhatnánk er re, hogy ak -
kor ne ve gyük fel a Víz mû
kút já val a vi zet, ás son min -
den ki ku tat az ud va rán, ta laj -
víz bõl hasz nál jon. Ez
ter mé sze te sen, nem jár ha tó
út, nem csak azért, mert hoz -
zá szok tunk a ké nye lem hez,
a csap ból fo lyó víz hez.
Amennyi ben há zan ként kel -
le ne a szi vattyú kat fel ál lí ta ni,
ak kor a ta laj víz nem is min -

de nütt ad na ele gen dõ vi zet,
drá gább is len ne.
En nél sok kal na gyobb gond
az, hogy a ta laj víz szennye -
zett nö vény vé dõ sze rek kel,
mo só por ok kal, la ká sok ban
hasz nált tisz tí tó sze rek kel,
mû trá gyák kal, bak té ri u mok -
kal stb. Azo kon a te le pü lé se -
ken, ahol a ta laj adott sá gai
mi att a ré teg víz ki sebb mély -
ség bõl jön, ezért nem ilyen
tisz ta sá gú, a cse cse mõk
csak a cso ma golt, más hon -
nan ho zott vi zet ihat ják. Ter -
mé sze te sen, a fel nõtt
la kos ság nak sem jó az ilyen

víz, de õk töb bet bír nak. 
-Megoldás le het ne az is,
hogy min den ki szi ge telt, be -
to no zott emész tõ göd röt ké -
szít tet, eb bõl szip pant ják ki a
szenny vi zet, az ön kor mány -
zat pe dig épít tet egy na -
gyobb szenny víz tisz tí tót. Ez
el len két do log szól:
1.) Ed dig is ilyen emész tõ -
göd röt kel lett vol na épí te ni az 
1970-es évek óta, de ez szin -

te el len õriz he tet len, emi att 1
% alatt le het az ilyen göd rök
szá ma.
2.) A szippantókocsival va ló
szál lí tás hosszú tá von sok kal 
drá gább, mint a ve ze té kes
rend szer.
-Bár a Föld 75 %-át bo rít ja
víz, amely nek 97 %-a ten ger -
víz, 3 %-a édes víz (2 %  jég 1
% ivó víz). En nek csak 0,3
%-a hoz zá fér he tõ. Nem cso -
da, hogy a vi lág ban már több
há bo rút in dí tot tak az ivó víz
mi att.
Örül jünk ne ki, hogy a vi lá gon
oly nagy kincs nek szá mí tó
ivó víz bõl Eu ró pá ban egy
tömb ben az Al föld ön van a
leg több. Vi gyáz nunk kell rá.
Ezért kell hasz ná lat után új ra
meg tisz tí ta nunk a vi ze in ket.
-A szenny víz há ló zat ki épí té -
sé nek el sõd le ges cél ja az
ivó víz bá zis vé del me. Utal -
tunk rá, hogy az ivó víz be,
ezen ke resz tül a szer ve zet be 
ke rült nit rát élet ta ni ha tá sa
az, hogy a vér ben nem hagy -
ja "szál lí ta ni" az oxi gént, ez -
ál tal (az anyu kák ezt jól
tud ják) a cse cse mõk nél un.
kék ha lált okoz. A nit rát a ter -
mé szet ben na gyon hosszú
idõ alatt bom lik le. A kon cent -
rá ció ki ala ku lá sá nak meg elõ -
zé se ér de ké ben szenny víz-
tisz tí tók ban kell ár tal mat la ní -
ta ni,  hogy a ké sõbb Fegy ver- 
neken, az Al föld ön la kók hoz -
zá jut has sa nak a ré teg víz bõl
tisz ta ivó víz hez. Ha ezt na -
gyon hosszú ide ig nem
tesszük meg, a szennye zé -
sek az al sóbb víz ré te ge ket is
el érik.

-Tûhegyi Ju li an na-
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Mint ar ról bi zo nyá ra Ön is tu do mást
szer zett, te le pü lé sün kön szenny víz -
csa tor na-be ru há zás elõ ké szí té se fo -
lyik. A víz jo gi en ge dé lyes ter vek
el ké szül tek, a be ru há zás ez zel el in dult.
A pá lyá za ti tá mo ga tás meg szer zé se
után az Ön kor mány zat azon nal sze ret -
né in dí ta ni a be ru há zást.
Ah hoz, hogy a pá lyá za ti tá mo ga tás el -
nye ré sé re mi nél ha ma rabb esé lyünk le -
gyen, il let ve hi telt ér dem lõ en tud juk
biz to sí ta ni a la kos sá gi ön erõt, el ke rül -
he tet len a la kos ság anya gi sze rep vál la -
lá sa is amely az Ön kor mány zat
tes tü le té nek dön té se alap ján le het sé -
ges egy össze gû be fi ze tés sel, il let ve
Fundamenta-Lakáskassza La kás-ta ka -
rék pénz tá ri szer zõ dé sen ke resz tül ha vi 
rész le tek ben is.
A fen ti ek mi att szük sé ges az
elõtakarékosság el kez dé se.
Ez a szer zõ dés egy olyan ön kén tes
„be tét szám la”, amely ben a be fi ze tett
összeg re 30+3%-os ál la mi tá mo ga -
tás jár és min den ki nek a pén ze a sa -
ját szám lá ján gyû lik össze. Ez a
tá mo ga tá si for ma nagy ban csök ken ti a
szük sé ges be fi ze tést, és le he tõ ség van 
a la kos sá gi hoz zá já ru lás rész le tek ben
tör té nõ meg fi ze té sé re anél kül, hogy a
la kos nak hi telt kel le ne fel ven nie va la -
mely bank tól.  
-Mindezeket fi gye lem be vé ve le he tõ -
ség – és szük ség – van a hoz zá já ru lást
1.482 Ft-os ha vi rész le tek ben meg fi zet -
ni, 93 hó na pon ke resz tül. Ez össze sen
137.826 Ft be fi ze tést je lent az in gat lan -
tu laj do no sok nak, amely bõl a 262/2004. 

(IX. 23.) kor mány ren de let sze rin ti
jo go sul tak nak  max.: 25%-a köz mû fej -
lesz té si tá mo ga tás cí mén visszaigé-
nyel he tõ. 
(Jo go sul tak: az öreg sé gi tel jes nyug díj
leg ki sebb össze gé nek két sze re sét meg 
nem ha la dó nyu gel lá tás ban ré sze sü -
lõk, idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sü -
lõk, rend sze res szo ci á lis se gély ben
ré sze sü lõk, nor ma tív la kás fenn tar tá si
tá mo ga tás ban ré sze sü lõk, rend sze res
gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban - sa ját
vagy gyer me ke jo gán - ré sze sü lõk. A
vissza igény lés jegy zõi kom pe ten cia). 
- A be fi ze té se ket – mint hogy nem kell
hi telt fel ven ni – ka mat nem ter he li, az
összeg a 93 hó nap alatt vál to zat lan ma -
rad.
A be fi ze té sek bõl a be ru há zó Ön kor -
mány zat ra 144.000 Ft-ot en ged mé nyez 
a la kos, míg az ál la mi tá mo ga tás ként
meg ka pott 57.900 Ft-ot a szer zõ dést
kö tõ kap ja meg és ezt az össze get
„sza ba don” fel hasz nál hat ja. (há zi be kö -
tés re, la kás fel újí tás ra, kor sze rû sí tés re, 
vagy akár te le ví zió vá sár lás ra, stb.) 
A szer zõ dé sek meg kö té sé vel meg bí -
zott N-Ale xan der Kft. mun ka tár sai
Ön kor mány za ti meg bí zás sal (meg bí -
zó le vél lel) és ut ca bi zal mi ak kí sé re té -
ben 2006. áp ri lis 29-én és 30-án ill.
má jus 06-án fog ják fel ke res ni Önö -
ket la ká su kon, a szük sé ges pa pír -
mun ka el vég zé se vé gett.
Eze ken a na po kon 1000-órától -
1600-ig ügye le tet tar tunk az ön kor -
mány zat épü le té ben, azok ré szé re
akik nem tud ják a kol lé gá in kat meg vár -

ni, vagy egyéb el fog lalt ság mi att nem
lesz nek ott hon, itt a szer zõ dé sek meg -
köt he tõk.
(Hoz zák ma guk kal a sze mé lyi iga zol -
vá nyu kat ill. az adó kár tyá ju kat.)
A szer zõ dés kö tés kor egy sze ri 3.900 Ft 
szám la nyi tá si dí jat kell meg fi zet ni, de
ha va la ki ezt nem tud ja be fi zet ni ak kor
csek ket ha gyunk, ame lyet 2006. má jus 
20-ig kell be fi zet ni és a bi zony la tot egy
hé ten be lül az Ön kor mány zat hoz kell
be vin ni, mert csak ak kor ér vé nyes a
szer zõ dés.
Kér jük, hogy ad dig szenny víz há ló zat
meg fi ze té se ér de ké ben sen ki ne kös -
sön la kás-ta ka rék pénz tá ri szer zõ dést
más üz let kö tõk kel csak az Ön kor -
mány zat ál tal meg bí zás sal ren del ke -
zõk kel a meg je lölt idõ pont ok ban ill.
ka pott tá jé koz ta tó sze rint, mert an nak
azo nos idõ ben kell in dul ni és azo nos
szer zõ dé ses össze gû nek kell len nie,
en ged mé nye zés sel kell el lát ni stb.
A szer ve zés elõtt 2006. áp ri lis 25-én
1800-kor Fegyvernek-Szapárfaluban,
áp ri lis 26-án 1800-kor, Fegyverneken
az Ál ta lá nos Is ko lá ban il let ve a Mû ve -
lõ dé si Ház ban is csak a té má val kap -
cso lat ban la kos sá gi fó ru mo kat is
tar tunk.
Ké rünk min den Fegyverneki In gat lan -
tu laj do nost, hogy sa ját ér de ké ben, kö -
zös jö võnk, biz ton sá gunk ér de ké ben,
az ivó víz bá zis vé del me, gyer me ke ink
vé del me ér de ké ben, tá mo gas sa a be -
ru há zást.

-Huber Fe renc- 

Lakossági tájékoztató

A köz mû fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá lyá za tok ról szó ló
4/2006 (II. 1.) sz. önkiormányzati ren de let V. fe je ze te vo nat -
ko zik a szenny víz há ló zat épí té sé re:

V. fe je zet 
Szenny víz há ló zat épí tés 11. §.

(1) Fegy ver nek köz igaz ga tá si te rü le tén épü lõ szenny víz be -
ru há zás hoz az in gat lan tu laj do no sa, hasz ná ló ja (a to váb bi -
ak ban: tu laj do nos) a (3) és (4) bek. sze rin ti
há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lást fi zet het az in gat lan ra va ló
be kö tést meg elõ zõ en. 
(2) A há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás szem pont já ból a
szenny víz be ru há zás el is mert ér de kelt sé gi egyen ér té ke in -
gat la non ként 30 m3/hó víz fo gyasz tás. A há ló zat fej lesz té si
hoz zá já ru lás össze ge: 2014. év re 144.000.- Ft. 
(3) A szenny víz el ve ze tés és szenny víz tisz tí tó be ru há zás
La kás Ta ka rék pénz tá ri konst ruk ció ese tén a la kos sá gi be fi -
ze tés 93 hó nap idõ tar ta mú, össze ge 1.482.- Ft/hó. A 11. §.
(2) bek. sze rin ti összeg fel hasz ná lá sát a be fi ze tõ a be ru há -
zó ra en ged mé nye zi. A la kás ta ka rék pénz tá ri szer zõ dé se ket 
a Fundamenta La kás kassza Rt-vel le het meg köt ni 2006.
má jus 1-tõl fo lya ma to san, 2014. de cem ber 31-ig. 
(4) A szenny víz el ve ze tés és szenny víz tisz tí tó be ru há zás ra
egy összeg ben is tel je sít he tõ be fi ze tés a Pol gár mes te ri Hi -
va tal ál tal meg nyi tott önál ló el kü lö ní tett szám lán, az aláb bi
összeg gel: ezer Ft-ban

2006. jú ni us 30-ig 90
2006. jú li us 1-december 31-ig 93
2007. ja nu ár 1-június 30-ig 96
2007. jú li us 1-december 31-ig 99

2008. ja nu ár 1-június 30-ig 102
2008. jú li us 1-december 31-ig 105
2009. ja nu ár 1-június 30-ig 108
2009. jú li us 1-december 31-ig 111
2010. ja nu ár 1-június 30-ig 114
2010. jú li us 1-december 31-ig 117
2011. ja nu ár 1-június 30-ig 121
2011. jú li us 1-december 31-ig 124
2012. ja nu ár 1-június 30-ig 127
2012. jú li us 1-december 31-ig 131
2013. ja nu ár 1-június 30-ig 134
2013. jú li us 1-december 31-ig 137
2014. ja nu ár 1-június 30-ig 141
2014. jú li us 1-december 31-ig 144

(5) Nem la kos sá gi be fi ze tés ese tén a há ló zat fej lesz té si hoz -
zá já ru lás össze ge a be fi ze tést meg elõ zõ év 31-50 m3/hó
víz fo gyasz tá sig a (4) bek. sze rin ti összeg 1,5-szerese, a be -
fi ze tést meg elõ zõ év 50 m3/hó víz fo gyasz tást meg ha la dó
mér té ke ese tén a (4) bek. sze rin ti összeg két sze re se.
(6) Amennyi ben a szenny víz be ru há zás nem va ló sul meg, a
be fi ze tõ ré szé re a tény le ges ka mat tal együtt vissza fi ze tés re
ke rül a be fi ze tett összeg. Amennyi ben a be fi ze tõ a be fi ze tett 
össze get a be ru há zás meg kez dé se elõtt vissza ké ri, ré szé re 
a be fi ze tett összeg ka mat nél kül fi zet he tõ vissza.
(7) In gat lan tu laj do nos vál to zás ese tén a be fi ze tett hoz zá já -
ru lás nem ke rül vissza fi ze tés re, azon ban az in gat lan tu laj -
do nos dön té se sze rint más ra át ru ház ha tó. 

-Polgármesteri Hi va tal-

Az Önkormányzat rendelete
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Az ön kor mány zat a 2006.
már ci us 30-i ülé sén dön tött
ar ról, hogy az N-Ale xan der
Biz to sí tá si Al kusz Kft. ál tal
be nyúj tott aján la tok alap ján
a Fundamenta La kás-
kassza - Lakástakarékpénz-
tár Rt. szol gál ta tá sa it ve szi
igény be a szenny víz be ru há -
zás fi nan szí ro zá sá hoz. 

A la ká sun kon 2006. áp ri lis
29-30-án és má jus 6-án köt -

het jük meg a szer zõ dést az
N-Ale xan der Biz to sí tá si Al -
kusz Kft. dol go zó i val.

An nak ér de ké ben, hogy be -
sur ra nó tol va jok a szenny -
víz be ru há zás ra hi vat koz va
ne ke res sék meg a la ko so -
kat, az Önök ál tal is is mert
fegyverneki la ko sok, ut ca bi -
zal mi ak mu tat ják be a szer -
zõ dés kö tés re fel ha tal ma zott 
sze mé lye ket. 

Melyik lakástakarékpénztárral
fogunk szerzõdni?
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A szenny víz há ló zat ki épí té -
se min den kép pen szük sé -
ges.
Azok ban a la ká sok ban, ahol
most nincs víz, eset leg azt
gon dol ják a mai tu laj do no -
sok, hogy már meg sem érik
a be ru há zás be fi ze té sét, ott
is ér de mes a la kás ta ka ré -
kos sá gi szer zõ dést meg köt -
ni.
A szenny víz cson kot min den
te lek hez ki kell épí te ni. A kü -
lön hely raj zi szá mon nyil ván -
tar tott te rü let kü lön te lek nek
mi nõ sül.
Ami kor a be ru há zás el ké -
szül, azo kat, akik sem
elõtakarékossággal, sem
egy összeg ben nem já rul -

tak hoz zá a csa tor na há ló -
zat ki épí té sé hez, vagy a la -
ká suk ban a csat la ko zást
nem épí tet ték ki, a tör vény
alap ján ta laj ter he lé si díj
meg fi ze té sé re fog ja kö te -
lez ni a jegy zõ. 
Ter mé sze tes, hogy a be ru -
há zás el sõ sza ka szá ban el -
ké szí tett szennyvízberuhá-
zás ol csóbb, mint az, ami kor
egye di leg kell csat la koz ni.  A 
szak em be rek nek egye di leg
kell a gé pek kel fel vo nul ni. A
la ká sá nak a ké sõb bi for gal -
mi ér té két is nö ve li az, aki a
szenny víz be ru há zás költ sé -
ge it elõtakarékossággal
gyûj ti össze.

Egy helyrajzi szám, egy befizetés

Az ál la mi tá mo ga tás igény be 
vé te lé nek egyik fel té te le az,
hogy egy szer re egy em ber -
nek csak egy la kás ta ka -
rék-pénz tá ri szer zõ dé se
le het. Így az, aki már ren del -
ke zik egy ér vé nyes szer zõ -
dés sel, ne szer zõd jön új ból,
mert az ál la mi tá mo ga tá sát
nem fog ják jó vá ír ni.
Amennyi ben van a csa lád -
nak olyan tag ja, aki még
nem la kás ta ka rék-pénz tá ri
tag õ le gyen a szer zõ dõ.
Amennyi ben nagy ko rú csa -
lád tag ok nem szer zõ dõ ké -

pe sek a fen ti ek mi att, ak kor
a gyer me kek, sõt, a cse cse -
mõk is igény be ve he tik az ál -
la mi tá mo ga tást. Ilyen kor,
ter mé sze te sen a szü lõk kö -
tik meg a szer zõ dést, de az
ál la mi tá mo ga tást a gyer mek 
ne vé re ír ják jó vá. Ez nem ve -
szé lyez te ti – a mai jog sza -
bály ok alap ján – azt, hogy
ké sõbb, fel nõtt ko rá ban a
sa ját ne vé re új ból köt hes sen 
szer zõ dést. Egy szer re min -
den ki nek csak egy szer zõ -
dé se le het, de az egyik
szer zõ dés le jár ta után azon -
nal le het má si kat köt ni.

Ki szerzõdjön, ha a lakásban
többtagú család lakik?

A 3.900 Ft-os szer zõ dés kö -
té si dí jat be le het fi zet ni kéz -
pénz ben a szer zõ dés
meg kö té se kor, vagy csek -
ken.
A szer zõ dés ér vény be lé pé -
sé hez szük sé ges, hogy a
szer zõ dés kö té si díj (3.900,-
Ft-nak) és az el sõ ha vi díj
(1.482,- Ft) a szám lá ra meg -
ér kez zen.
A szám la nyi tá si díj be fi ze té -
sét iga zo ló csek ket egy hé -
ten be lül a Pol gár mes te ri
Hi va tal ban kell le ad ni.

Ezek után a szám lá ra rend -
sze re sen meg kell ér kez nie
a ha vi 1.482,- Ft-nak. Vá -
laszt ha tunk ha vi, ne gyed -
éves, éves stb. be fi ze tést is.
Aki át uta lá si szám lá ról fi ze ti,
vagy szám lá ról cso por tos
meg bí zás in dí tá sát vál lal ja,
an nak a szám la ve ze tõ bank -
já nál kell in téz ked nie a ki fi -
ze tés rõl és cso por tos
be sze dé si meg bí zás ese tén
nyi lat koz nia kell er rõl a szer -
zõ dés kö tés kor.

Kell-e fizetnem
szerzõdéskötéskor?

Ami kor az em ber egy szer -
zõ dést alá ír, ak kor el ha tá -
roz za, hogy tel je sí te ni fog ja.
A szenny víz be ru há zás fi -
nan szí ro zá sát se gí tõ la kás -
ta ka rék-pénz tá ri szer zõ-
dések ese té ben ez azt je len -
ti, hogy el dön ti, a 3.900,- Ft
szám la nyi tá si díj be fi ze té se
után ha von ta 1.482,- Ft-ot
fog fi zet ni 93 hó na pon ke -
resz tül.
Csak hogy az élet nagy ren -
de zõ. Elõ for dul hat nak olyan
ese tek, hogy en nek a kö te le -
zett sé gé nek nem tud ele get
ten ni: 
• a há zas pár el vá lik, 
• a szer zõ dést kö tõ el hagy -

ja a la kást, 
• el ha lá lo zik, 
• el ad ja a la kást, 

• vagy olyan anya gi hely -
zet ben ke rül, hogy nem
tud ja fi zet ni, ezért fel -
mond ja a szer zõ dést.

Ezt azon nal je len te nie kell
az Ön kor mány zat nak, és a
Fundamenta La kás ta ka rék
Rt-nek. Rö vi debb (szer zõ -
dés sze rin ti ne gyed éven be -
lül) ki ma ra dá so kat az ál la mi
tá mo ga tás fo lya ma tos sá gá -
val is át le het hi dal ni.
A szer zõ dés fel mon dá sá val
já ró ese tek ben a be fi ze tett
összeg költ sé gek kel csök -
ken tett ré szét fi ze ti ki a La -
kás ta ka rék-pénz tár, az ál la-
mi tá mo ga tás nél kül. Eb ben
az eset ben a la kás (új) tu laj -
do no sa egy össze gû be fi ze -
tés sel tud gon dos kod ni a
szenny víz be ru há zás be fi ze -
té sé rõl.

Mi történik, ha nem fizetünk
tovább?

A la kás ta ka rék-pénz tár ba
ha von ta be fi ze tett 1482,-
Ft-hoz 30 % ál la mi tá mo ga -
tást és 3 % ka ma tot kap a
szer zõ dõ fél. Így a 8 év alatt
be fi ze tett 137.826,- Ft –hoz
kap cso ló dó ka mat ból és ál -
la mi tá mo ga tás ból 144.000,- 
Ft-ot en ged mé nyez az ön -
kor mány zat szá má ra. A
fenn ma ra dó 57.900,- Ft-ot
pe dig a csa tor na há ló zat hoz
kap cso ló dás ra hasz nál hat ja
a szer zõ dõ fél. Azt még nem
le het tud ni, hogy elég lesz-e
ez az összeg a bel sõ rész
meg épí té sé re.

Ezen felül a ne héz anya gi
hely zet ben le võk (a min den -
ko ri öreg sé gi nyug díj mi ni -
mum össze gé nek
két sze re sét meg nem ha la -
dó nyu gel lá tás ban ré sze sü -
lõk, idõs ko rú ak já ra dé ká ban
ré sze sü lõk, rend sze res szo -
ci á lis se gély ben-, nor ma tív
la kás fenn tar tá si tá mo ga tás -
ban-, rend sze res gyer mek -
vé del mi tá mo ga tás ban-,
sa ját vagy gyer me ke jo -
gán-ré sze sü lõk) a 262/2004. 
(IX. 23.) Korm. ren de let
alap ján utó lag, a be fi ze tett
összeg 25 %-át vissza igé -
nyel he tik.

Támogatások

Fi zet he tem-e rész let ben az
ön kor mány zat nak a hoz zá -
já ru lást?
Nem. Amennyi ben a köz mû -
fej lesz té si cé lú la kos sá gi pá -
lyá za tok ról szó ló 4/2006. (II.
1.) sz. önk. ren de let V. fe je -
zet 11. §. (4) sze rint az ön -
kor mány zat nak fi zet a la kos, 

ak kor azt egy összeg ben kell 
meg ten nie.
Amennyi ben a rész let fi ze tés 
ked ve zõbb, ak kor a
Fundamenta La kás ta ka rék
Rt-vel ér de mes szer zõ dést
köt ni.

Fizethetek-e részletekben?
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Az el múlt 10 év ben köz meg -
hall ga tá so kon is több ször el -
hang zott, a Hír mon dó
ha sáb ja in is ol vas hat tuk,
hogy a szenny víz el ve ze tés
prob lé má ját meg kell ol da ni.
Azt is so kan tud ták és ér tet -
ték, hogy ez a la kos ság ál do -
zat vál la lá sa nél kül nem
le het sé ges.

Ezért ed dig is több biz ta tás
hang zott el, hogy kös se nek
szer zõ dést a la kás ta ka -
rék-pénz tá rak kal.

Mit te gye nek azok, akik hall -
gat tak ezek re a biz ta tá sok -
ra? Mi le gyen azok kal, akik
en ged mé nyez tet ni sze ret -
nék a szer zõ dé se i ket?

A Fundamenta La kás ta ka -
rék-pénz tár ese té ben ez azt
je len ti, hogy a szer zõ dé sü -
ket mó do sít ják, a ha vi 1482.- 
Ft-nak meg fe le lõ össze get
en ged mé nyez te tik a te le pü -
lés ön kor mány zat ára.

Azok, akik az OTP-LTP-vel
áll nak kap cso lat ban vár ja -
nak ad dig, míg ki fi ze tik ne kik 
la kás cél ra a tá mo ga tást. Eb -
ben az eset ben az ön kor -
mány zat iga zo lást bo csát ki,
ha a köz mû fej lesz té si la kos -
sá gi tá mo ga tá sok ról szó ló
4/2006. (II. 1.) ren de let 11. §. 
(4) sze rint egy összeg ben fi -
ze tik be a hoz zá já ru lást. Így
az ál la mi tá mo ga tás nak az
egy össze gû be fi ze tés re esõ
ré szét is igény be tud ják ven -
ni.

Mit tegyen, aki már szerzõdött
erre a célra?

Az N-Ale xan der mun ka tár -
sai áp ri lis 29-30-án és má jus 
6-án ke re sik fel Önö ket a la -
ká su kon ut ca bi zal mi ak kí sé -
re té ben.

Az, aki eb ben az idõ pont -
ban, nem tar tóz ko dik ott hon
több le he tõ ség kö zül vá -
laszt hat: 

1.)  2006. áp ri lis 29-30-án és
má jus 6-án az Ön kor mány -

zat épü le té ben 1000 -1600 -ig 
ügye le tet tar tunk, ahol a
szer zõ dé sek meg köt he tõk.

2.) 2006 má jus  6. után hív ja 
az 56/556-018-as te le fon -
szá mot és igény sze rint fel -
ke re sik önö ket az üz let-
kö tõk.

3.) Fel ke res he tik: a fegy ver- 
ne ki Ta ka rék szö vet ke ze tet.

Ha nem vagyok otthon, amikor
jönnek szerzõdést kötni?

A most le írt in for má ci ók, és a köz meg hall ga tá son el hang -
zot tak nem vá la szol ták meg az összes fel me rü lõ kér dést.

A rész le tek kel kap cso la to san fó ru mo kat ren de zünk: 

- 2006. áp ri lis 25-én 1800-kor a Szapárfalui Klub könyv tár ban,

- 2006. áp ri lis 26-án 1800-kor a Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko -
lá ban, és

- 2006. áp ri lis 26-án 1800- kor a Mû ve lõ dés Ház ban la kos sá -
gi fó ru mo kat tar tunk, csak e té má val kap cso lat ban. 

Ha még kérdésem lenne

Fegyverneki Hírmondó
Ki ad ja: Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Fe le lõs ki adó: Buzás Istvánné jegy zõ

Fõ szer kesz tõ: Szil vás No é mi

Tör de lõ szer kesz tõ: Fa ra gó Zsolt

2006. évi lap zár ta idõ pont jai:  má jus 29., jú li us 31., 

szep tem ber 25., no vem ber 27.  12 óra.

A Szer kesz tõ ség cik ke ket, vé le mé nye ket di gi tá lis for má ban vár ja a 

Pol gár mes te ri Hi va tal Fel sza ba du lás út 173. szám alat ti épü le té be 

(volt gyógy szer tár), vagy az mszervez@fegyvernek.hu e-mail cím re.

A hir de té se ket sze mé lye sen szí ves ked je nek le ad ni lap zár tá ig. 

Nyom dai elõ ál lí tás: Repro Stú dió Nyom da ipa ri Egyé ni Cég, 

Szol nok, Os tor út 2/a.

Meg je le nik 3.000 pél dány ban, Fegy ver nek Nagy köz ség 

köz igaz ga tá si te rü le tén in gye ne sen.

A Fegyverneki Hír mon dó le tölt he tõ Fegy ver nek Nagy köz ség

 hon lap já ról: a  www.fegy ver nek.hu cím rõl. -Fotó: Baunok Béla-

"A bel víz ál tal el ön tött te rü le ten csó na ká zó gye re kek"
A kép a "Bi ka fer tõn" ké szült.

-Fotó: Baunok Béla-

-Fotó: Baunok Béla-

"A szenny víz tisz tí tó te lep madártávlatból"
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