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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i
rendkívüli üléséről.
Helye: Községháza tárgyalóterme
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit képviselők és Tatár László
polgármester, valamint Buzás Istvánné dr. jegyző, Nagy Mihály Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény vezetője.
Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a képviselőtestület határozatképes és az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Attilát jelöli ki.
1.) napirend: Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás
módosítása
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Elmondta, hogy Fegyvernek Önkormányzat érdeke is, hogy a
további 10 évben is a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény üzemeltesse az
Örményesi Vízi Közművet. Ezt bevételt jelent, javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Nagy József: Ez úgy működik, hogy mi üzemeltetjük az Örményesi Vízművet és az
Örményesi lakosok ide fizetik a vízdíjat? Miért előnyös ez Örményesnek és mit jelent
pénzügyileg ez Fegyverneknek?
Nagy Mihály: Az Örményesi lakosok a Fegyverneki Vízműnek fizetik a vízdíjat. Fegyvernek
Vízmű éves nyeresége az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetése után 1-1,5 mFt. Örményesnek
2003-tól 7.423 eFt gyűlt össze, melyet visszaforgatunk az Örményesi Vízi Közmű
fejlesztésébe. (szivattyú, vezérlés)
Buzás Istvánné dr. jegyző: Örményesen tegnap volt Képviselőtestületi ülés, ezt a napirendet
elfogadták. Örményesen a vízdíjat ugyanolyan összegben állapítják, mint Fegyverneken,
viszont 5,- Ft/m3-t tartalékolniuk kell a hosszú távú beruházásokra. Örményes kéri a
Társulási Megállapodás újabb 10 évre történő meghosszabbítását.
További kérdés, észrevétel nem volt, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadták el:
164/2010.(XI.18.) sz.

önkormányzati határozat

Az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló Társulási Megállapodás módosítására.
1.) Fegyvernek
Önkormányzat
Képviselőtestülete
Örményes
Község
Önkormányzatának kérésére az Örményesi Vízi Közmű üzemeltetéséről szóló
Társulási Megállapodás 7.) pontjában az „2001. március 1-i hatállyal 10 éves
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időtartamra 2010. február 28-ig” szövegrészt „2011. március 1-i hatállyal 10 éves
időtartamra 2021. február 28-ig” szövegrészre módosítja.
2.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
módosításának aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Török Csaba polgármester
3.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Polgármester Hivatal csoportvezetői

2.) napirend: Fegyvernek Rendőrőrs vezetőjének kinevezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság főkapitánya: A fegyverneki Rendőrőrs előző
vezetőjének Szebenyi Úrnak az egészsége a szolgálatban megromlott, nyugállományba
vonult. A törvénye erre még lehetőséget biztosít. Véleménye szerint a településen folyamatos
fejlődés kezdődött, de azt is el kell mondani, hogy az utóbbi időben sok betörés történt a
település külterületi részein. Azt mindannyian tudják, hogy a Tiszabőről bevonuló emberek
követik el nagyrészt ezeket a bűncselekményeket.
Egy nagy fejlesztésre tettek javaslatot az Országos Rendőrkapitányság felé, mind Tiszaroff,
mind Tiszabő térségébe 3 új státuszt kívánnak beállítani, Fegyvernekre pedig 7 járőrt, így az
állandó rendőri jelenlét folyamatosan biztosított lenne.
Jelenleg Törökszentmiklóson november 16-ával egy plusz járőr kezdte meg munkáját, aki
rendőri tapasztalattal rendelkezik, folyamatban van egy törökszentmiklósi rendőrkollégának a
visszaszerelése január 1-től.
Az új kormány ígéretével ellentétben nem kaptak több támogatást, a túlórákat ez idáig nem
tudták kifizetni. Ennek ellenére a lehetőségeiken belül megpróbálják fenntartani a rendőri
jelenlétet, ha szükséges Törökszentmiklósról küldenek rendőröket.
Törökszentmiklós Főkapitánya és Simon Úr (Fegyvernek Rendőrőrs vezetője) igyekszik a
rendőri erőket maximálisan kihasználva működtetni a rendszert, addig amíg fejlődés nem lesz.
Az a szándékuk, hogy minél több rendőr legyen Fegyverneken, tapasztalatuk szerint meg kell
erősíteni ezt a területet.
Simon Úr személyében olyan ember lesz Fegyvernek Rendőrőrs vezetője, aki szívén viseli a
település gondjait. Elsősorban azért, mert minőségi munkát szeretne végezni, előbb-utóbb
pedig érzelmileg is ide fog kötődni, hiszen ide is költözött. Biztos abban, hogy a fegyverneki
lakosság bátran fordulhat az új parancsnokhoz.
Kérem a Tisztelt képviselőt, hogy járuljanak hozzá Simon Imre rendőrszázados Fegyvernek
Rendőrőrs vezetője kinevezéséhez.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták:
165/2010.(XI.18.) sz.

önkormányzati határozat

Fegyverneki Rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezése.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, Simon Imre r.százados Fegyverneki
Rendőrőrs vezetőjévé történő kinevezésével egyetért.
Erről értesül:
1.) J.N.Sz.Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője Szolnok, Baross G. u. 39.
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

3.) Az M4 gyorsforgalmi út nyomvonalának kijelölése
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző: Tájékoztatta a Képviselőtestületet az M4 gyorsforgalmi út
Abony-Fegyvernek közötti szakaszán épülő nyomvonal áthelyezésének okairól.
Bognár Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Javaslom a képviselőtársaknak, hogy fogadjuk el
ezt a határozati javaslatot, mert az elkövetkező években többször lesz ez még módosítva. Az
elmúlt évben kb. 3-szor került a Képviselőtestület elé.
Ficsor Dénes: Nem tartja elfogadhatónak ezt az új nyomvonalat. Kb. 300 ha öntözhető
területet vágna ketté, illetve rekesztene ki az öntözésből. Ha figyelembe vesszük az utóbbi
évek szélsőséges időjárását, hiába van a Tisza II. csatorna, a 300 ha terület kiesik az öntözhető
területből. A szántóföldi zöldségtermesztés, a hibridkukorica termesztés, - ami nagy árbevételt
is tud produkálni – elképzelhetetlen öntözés nélkül.
Nem véletlenül építették meg 1985-ben az öntözőrendszert. Ha ezt a nyomvonalat szavazzuk
meg, kizárjuk azokat a földtulajdonosokat, akik erre építették a megélhetésüket. 20 család
megélhetése kerül így veszélybe.
A fegyvernekiek hogyan fogják megközelíteni az autópályán túli földjeiket?
A kék nyomvonalat tartja jónak, ami a Gépgyár mellett haladna el. Ez 1 km-re van
Örményestől és közötte van a vasút is. 1-2 lakos érdeke ne legyen fontosabb, mint a többség
által elfogadott megoldás.
Burján Attila: Elmondta, hogy amikor az ott élők tudomást szereztek az elkerülő szakasz
nyomvonalának helyéről, mindent elkövettek, hogy az más helyre kerüljön, ne kelljen eladni
az évek alatt felépített házukat, gazdaságukat.
Tatár László polgármester: Ha szükséges minden km-en átjáró lesz az autópálya felett, a
tervezés szerint egyetlen szántóföldet sem zárhatnak ki a megközelítésben.
Nagy József: 30 földtulajdonosnál is többet érint ennek a nyomvonalnak a megváltoztatása.
Milyen jogai, lehetőségei vannak a linártulajdosoknak?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fogja tartani a kapcsolatot
az Országos Főfelügyelősséggel, aki a határozatot kiadja. Ő fogja megkeresni a
földtulajdonosokat. Csak abban az esetben módosítják a nyomvonalat, ha az érintettek közül
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Herman József: Véleménye szerint a Képviselőtestületet nem érinti igazán ez a módosítás,
hanem Örményest és a földtulajdonosokat. Ha a földtulajdonosok bármelyike nemmel szavaz,
nem valósul meg az új nyomvonal. Javasolta, hogy fogadja el a Képviselőtestület a határozati
javaslatot.
Bognár Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke: Egyetért Herman József képviselővel, a
hatóságok megkeresik az érintett földtulajdonosokat, vagy megegyeznek vagy sem, de lesz
egy Képviselőtestület által elfogadott nyomvonal, ami alapján továbbléphetnek.
Ficsor Dénes: Hangsúlyozta, hogy Fegyverneknek az „I-1” kék nyomvonal kiépítése az
érdeke. Az államnak rövidebb utat kell kiépíteni, nem kell annyi kártalanítást fizetni.
Herman József: Milyen mértékű kártalanítást kaphatnak az ingatlan, illetve a
földtulajdonosok?
Buzás Istvánné dr. jegyző: A kisajátítás a napi forgalmi áron történik. Pontos információnk
nincs, csak ami a törvényben meg van határozva.
Tatár László polgármester: Elmondta, amikor ez a pályázat beadásra került, úgy szerepelt,
hogy Abony-Fegyvernek és közben Örményes mellett megy az út. Az örményesi lakosok azt
mondják, hogy Fegyvernek akarja odatenni a településük mellé az utat, pedig ennek az útnak
a neve is és a rendeltetése is, hogy a településeket elkerülje.
Fegyverneknek sem jó ez a megoldás, kedvezőbb lett volna, ha Fegyvernekhez közelebb épül
meg ez az elkerülő szakasz. A fegyverneki lakosok nem fognak Örményes felé menni, hogy
elérjék az autópályát. Ha Budapest felé közlekednek, akkor Törökszentmiklóson, ha pedig
Debrecen felé közlekednek, akkor Kenderesen mennek fel az autópályára.
A Képviselőtestület javaslatára meghallgatják Örményes Község polgármesterének Török
Csabának a tájékoztatóját és utána szavaznak.
Török Csaba Örményes polgármestere: 2 tervezési szakasz volt az Abony-Fegyvernek és a
Fegyvernek-Püspökladány. Ennek a két útnak a metszéspontja a 4204 Fegyvernek-Örményes
közötti út. Az előzetes egyeztetések során a piros „I” jelű nyomvonal kapott engedélyezést. A
polgármesterek ebben csak egyeztettek, jogkörük másra nem terjedt ki. A kék „I-1”
nyomvonalat húzták be Örményes megkérdezése nélkül. Fegyvernekről nem kapta meg ezt a
hatósági határozatot 2009 augusztus 3-án, de a hatóságok sem értesítették erről Örményest.
Egy örményesi lakos tudta meg – Örményes Képviselőtestülete előtt – hogy egy új
nyomvonalat fektettek le, amelyikről hivatalosan Örményes nem tudott. Ezek után
felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Környezetvédelmi Hatósághoz, hogy elmaradt az
Örményesi Polgármesteri Hivatal és az érintettek tájékoztatása. Örményesre meghívták a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, RODEN Mérnöki Iroda Kft és Földhivatal vezetőit,
valamint Örményes lakosságát és az érintett hatóságoktól tájékoztatást kértek. A NIF Zrt.
képviselője azt mondta, hogy Örményes 30 napon belül döntsön a közösség érdekében. Az
érintett lakosság 10/7 arányban a kék „I-1” jelű nyomvonalat szavazta meg. Azok a lakosok,
aki ezt nem fogadták el, aláírást gyűjtöttek. A Képviselőtestület 30 napon belül meghozta a
döntést, a képviselők elvetették a „kék” nyomvonal megépítését.
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Ma a kék „I-1” nyomvonalra van kiadva Környezetvédelmi Hatósági engedély, ami 42 km
hosszú. Ez arról szól, hogy az egész nyomvonal 25 %-án belül nem változik meg a
nyomvonal, nem kell megismételni az egész Környezetvédelmi Hatósági eljárást, elég ha az
érintett szakhatóságok és önkormányzatok hajlandóak megváltoztatni az előzetes
véleményüket. Ezután a Környezetvédelmi Hatóság a NIF Zrt. kérelmére újra vizsgálhatja a
hatósági engedélyében, hogy kiad-e egy újat a nyomvonal végváltozatára.
A tegnapi Képviselőtestületi ülésen a zöld nyomvonal mellett foglaltak állást a képviselők.
Meghívták a Földhivatal képviselőjét is, aki szerint ez a változtatás megvalósítható.
Kérem a Fegyverneki Képviselőtestületet támogassa Örményest abban, hogy a nyomvonalat
ne a település közelébe építsék meg.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 8 igen 1 nem szavazat ellenében
elfogadták az alábbi határozatot:
166/2010.(XI.18.) sz.

önkormányzati határozat

Az M-4 gyorsforgalmi út új nyomvonalának elfogadásáról.
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az M4 autópálya
(gyorsforgalmi út) nyomvonalaként Fegyvernek-Püspökladány közötti
szakaszon a térképen barna színnel jelölt, de szükségszerűen kismértékben
módosítandó, összetett nyomvonallal ért egyet.
A jóváhagyott nyomvonal az Abony-Fegyvernek közötti „1” változat piros
nyomvonal kismértékben (a tervezési követelmények megfelelő) módosított
folytatása (mely a tervezési szakasz határán megközelítően azonos a
Fegyvernek-Püspökladány közötti szakasz „A”, zöld nyomvonalával). Ezt
követően a nyomvonal a tervezési előírásoknak megfelelő hosszon visszatér a
Fegyvernek-Püspökladány közötti szakasz „E”, barna nyomvonalába.
A Képviselőtestület a RODEN Mérnöki Iroda Kft. által elkészített
3.1/2010. november számú helyszínrajzon az „F” jelű, zöld színű
nyomvonalat a határozat melléklete szerint elfogadja.
2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t, hogy az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség által a környezetvédelemi engedélyről szóló14/960-59/2009.
sz. határozat (Abony-Fegyvernek) és az előzetes vizsgálati dokumentációról
szóló 14/3928-46/2009. (Fegyvernek-Püspökladány) sz. hatósági engedélytől
eltérő, feltehetően kismértékű nyomvonal módosítás érdekében járjon el.
A határozatról értesül:
1.) Nemzeti Infrastruktóra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 45.)
2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke Borbás Zsolt
3.) RODEN Mérnöki Iroda Kft., Trenka Sándor ügyvezető igazgató
4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda,
Lakatos István irodavezető
5.) Török Csaba polgármester
6.) Tatár László polgármester
7.) Buzás Istvánné dr. jegyző
8.) Képviselőtestület tagjai
9.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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4.) napirend: Hozzájárulás gazdasági tevékenység végzéséhez
Előadó: Bognár Zoltán Pénzügyi Bizottság elnöke
Bognár Zoltán: A Pénzügyi Bizottság véleménye szerint, az, hogy a polgármester egy
gazdasági társaság vezetője, nem akadályozza az önkormányzati tevékenysége végzésében.
Bíznak abban, hogy Polgármester Úr szívvel-lélekkel végzi az önkormányzatnál vállalt
munkáját.
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Tatár László polgármester: Ez a gazdasági társaság 2 éve nem működik, nem folytat
gazdasági tevékenységet, megszüntetni viszont nem szeretné. 2007-ben alapították a
feleségével, 50-50 %-os tulajdonosi arányban.
Szatlóczki Edit: Milyen cége, vállalkozása működik és kinek szolgáltat? Nem fog gondot
okozni, ha a településen vagy a kistérségben munkát végez?
Tatár László polgármester: Egyéni vállalkozása van, szolgáltatást nyújt Fegyvernek
lakosságának, valamint a településen kívül dolgoznak Tiszapüspökön, Tiszabőről szállítják a
hulladékot, most fejezték be Tiszagyendán a tornaterem építését. Fegyverneken nem pályázik
munkára, csak a lakossági szolgáltatást végzi a vállalkozás a meglévő alkalmazottakkal.
Szatlóczki Edit: A vállalkozás vezetése, felügyelete, valamint az önkormányzatnál végzett
tevékenység is sok időt, energiát igényel.
Véleménye szerint az önkormányzat fenntartásába tartozó intézmények vezetőivel napi
kapcsolatban kell lennie és idáig ez még nem történt meg. A polgármesternek tudnia kell az
intézmény problémáiról.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselőtestület 8 igen szavazattal 1 nem
szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta.
167/2010.(XI.18.) sz.

önkormányzati határozat

Hozzájárulás gazdasági tevékenység végzéséhez.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. 33/A. §. (2) bekezdés bb.) pontja
alapján hozzájárul Tatár László polgármester által a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Cégbíróság Cg. 16-09-009698/4. sz. végzéssel bejegyzett REXTOR
Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. képviselői tevékenység végzéséhez.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Az 5. napirendet Tatár László polgármester zárt ülésen javasolja tárgyalni, amit a
Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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168/2010.(XI.18.) sz.

önkormányzati határozat:

Zárt ülés elrendelésére.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 12. §. (4) bekezdés b.) pontja alapján zárt ülést rendel
el a Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetőjének
felmentésére.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Kmft.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

(: Burján Attila :)
Jkv.hitelesítő

