
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 12-ei
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez

148/2012.(XI.12.) sz. önk.hat. Fegyvernek, Ady E. úti játszótér újjáépítéséről

149/2012.(XI.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Történelmi Emlékpark építéséről

150/2012.(XI.12.) sz. önk.hat. Többcélú műfüves pálya építéséről

151/2012.(XI.12.) sz. önk.hat. Fegyvernek Biztonságos és Egészséges
Környezetéért Alapítvány LEADER
pályázatának finanszírozásáról

152/2012.(XI.12.) sz. önk.hat. Sebességmérő berendezések beszerzéséről és
telepítéséről
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 12-ei
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila János, Ficsor Dénes, Herman József, Dr.
Kiss Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény igazgatója, Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Papp Róbert képviselőt jelöli ki.

1.) napirend: Fegyvernek, Ady E. úti játszótér újjáépítéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Ficsor Dénes: Erről már volt szó egy korábbi testületi ülésen és ott elhangzott, hogy az
önkormányzat vállalja a játszótér felújítását.

Tatár László polgármester: Valóban így tervezzük, a pályázaton nyert támogatást
elsősorban a játékok beszerzésére fordítjuk.

Szatlóczki Edit: Hol lesz a játszótér kialakítva? Elég nagy a terület?

Tatár László polgármester: A régi helyén építjük újjá a játszóteret. Nagy terület áll
rendelkezésre, amit a későbbiekben el szeretnénk keríteni és esetlegesen játszóházat is
kialakítani.

További kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek a
pályázat benyújtásával és az alábbi határozatot hozzák:

148/2012.(XI. 12.) sz. önkormányzati határozat

A fegyverneki Ady Endre úti játszótér újjáépítéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért „a
fegyverneki Ady Endre úti játszótér újjáépítése” című pályázat benyújtásával.

2. Pályázati konstrukció megnevezése: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X.1.) VM rendelet 2. §. (1) d) 4. célterülete (Jogcímkód: 6.352.01.01).

3. A tervezett beruházás helyszíne: 5231 Fegyvernek, Ady Endre út 1815/1 hrsz.
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4. A tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége: 6.337.300 Ft,

5. Az EMVA-ból igényelt támogatás összege (nettó elszámolható költség):
4.990.000 Ft.

6. Az Önkormányzati saját erő összege (ÁFA költség): 1.347.300 Ft, melyet a 2012-
2013 év költségvetése terhére biztosít.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezető, pénzügyi szervező

2.) napirend: Fegyverneki Történelmi Emlékpark építése
Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: A határozati javaslathoz egy kialakítási helyszínrajzot
mellékeltünk, amelyet egyeztetés után Horváth Ferenc építész készített el. A képviselők a
rajzon megtekinthetik, hogy az emlékparkon belül mi hol és hogyan helyezkedik majd el.

Ficsor Dénes: A jelenlegi parkot teljesen megszüntetik?

Tatár László polgármester: A virágok, növények egy része sajnos kiszáradt.

Ficsor Dénes: Ennek oka, hogy nem megfelelően öntözték. Három évig alakították ezt a
parkot, amelyben ő is részt vett, most pedig hagyták tönkremenni.

Szatlóczki Edit: Mit ünnepelhetünk az elkészült emlékparkban? Mi a funkciója?

Tatár László polgármester: Az emlékparkban az országzászló is helyet kap, így augusztus
20-át itt ünnepelhetjük. A funkciója egyrészt a 4. sz. főút mellett kialakított emlékpark
látványa, másrészt, hogy Fegyvernek település történelmi eseményei az emlékparkban
felállított kapukon fel lesznek tüntetve és a fegyverneki művészek alkotásait elhelyezik a
parkban. A pályázat célja, hogy a település helyi történetét bemutassák.

Papp Róbert: A tervezővel történt megbeszélésre a képviselőket is meg kellett volna hívni,
mert véleménye szerint az országzászlót központi helyre kell állítani és nem az emlékpark
szélére, az időkapukat pedig az emlékpark szélére tudja elképzelni.

Tatár László polgármester: Sokat dolgoztak a tervek elkészítésében, hiszen meg kellett
felelni a pályázat kiírásának, a helyi sajátosságoknak, valamint figyelembe vették az
elhangzott véleményeket is, de nem szeretnék, ha politikai síkra terelődne a park kialakítása.
A parknak két központi helye lesz és az utak szempontjából a tervező által javasoltakat jónak
tartja.

Herman József: Ki lesz a kivitelező?

Tatár László polgármester: Az önkormányzat fogja a munkálatokat elvégezni.
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Szatlóczki Edit: A Szapárfalui játszótér újjáépítését az ott lakók többször kérték, a
megvalósítással egyetért. A költségvetés figyelembevételével a testületnek látnia kell, hogy a
két pályázathoz szükséges önerő összege 4 mFt. Nem tud azonosulni az emlékpark
létrehozásával, a település lakói is megosztva fogadják. Az utcanevek megváltoztatása és az
emlékművek állítása előtt is jelezte, hogy az elkövetkező időben nemmel szavaz a további
ilyen jellegű felvetésre. A testületnek elsősorban nem az újabb és újabb emlékművek
tervezése, illetve elkészítése a legfontosabb feladata. Egy ünnepség előkészítéséhez és
lebonyolításához nagyon sok ember munkájára, illetve tárgyi eszközök előteremtésére van
szükség, amellyel nincs mindenki tisztában. A pályázat benyújtását nem támogatja.

Dr. Bognár Zoltán: Ha az önkormányzat végzi a kivitelezést, akkor a költségvetés
tartalmazni fogja e munkálatok bevételeit, tehát csak az anyagköltséget kell kifizetni, mint
önerőt.

Tatár László polgármester: Pontosan így van.

Herman József: Mindaddig támogatja a pályázat benyújtását, míg az önkormányzat nem
hitelből fedezi az önerőt.

Ficsor Dénes: A pályázattal egyetért, de nem fogja megszavazni, mert 4 évvel ezelőtt egy
olyan park kialakítását bízta rá a testület, amelyről azt hitte, hogy hosszú évekig fennmarad,
az unokái látni fogják és elmondhatják, hogy ez a nagyapjuk keze-munkája. Az emlékpark
kialakításával azonban elveszik ezt a lehetőséget tőle.

Tatár László polgármester: Nem vesznek el semmit, megnézte a parkot és utasítást adott
arra, hogy a megmenthető növényeket telepítsék át az emlékparkba.

Ficsor Dénes: A nagy melegben folyamatosan öntözni kellett volna, valamint minden évben
pótolni a kiszáradt növényeket és virágokat. Nem csak a 4-es sz. főút melletti parkban, hanem
a Felszabadulás úton elültetett virágok esetén is ez lett volna a teendő.

Herman József: Folyamatosan öntözték.

Ficsor Dénes: Ez egy szakma, amiről nem érdemes vitatkozni.

Papp Róbert: Támogatja a pályázat benyújtását, felháborítónak és Fegyvernek szégyenének
tartja, hogy több mint 20 évvel a rendszerváltás után még ott van az a förmedvény. Szatlóczki
Edit képviselőtársa hozzászólására reagálva elmondja, hogy személy szerint büszke, hogy az
1956-os emlékmű elkészült. A testület az emlékmű elkészítésére 300.000,- Ft-ot szavazott
meg, végül 280.000,- Ft-ba került, a lakosok 126.000,- Ft-tal támogatták. Összefogással sok
mindent lehet létrehozni és az utókornak átadni. Elmondja, hogy az 1992. évi jegyzőkönyvben
olvasott a II. világháborús emlékmű elkészítéséről, a mészkőből készült emlékmű kivitelezési
munkái 400.000,- Ft-ba kerültek, az ehhez szükséges mészkő 350.000,- Ft-ba, valamint a
további anyagköltségek, illetve a készítő élelmezése és lakhatása összesen elérte kb. az 1
mFt-ot. Felemelő érzés lenne, ha augusztus 20-án a Fegyverneki Történelmi Emlékparkban
ünnepelhetnénk.

A képviselők egyéb hozzászólást nem intéznek, 7 igen szavazattal 2 nem ellenében
támogatják a pályázat benyújtását és az alábbi határozatot hozzák:
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149/2012.(XI. 12.) sz. önkormányzati határozat

Fegyverneki Történelmi Emlékpark építése

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

7. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért „a
Fegyverneki Történelmi Emlékpark építése” című pályázat benyújtásával.

8. Pályázati konstrukció megnevezése: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2012. (X.1.) VM rendelet 2. §. (1) c) 3. célterület ca) (Jogcímkód: 6.357.02.01).

9. A tervezett beruházás helyszíne: 5231 Fegyvernek, belterület 1909 hrsz.

10. A tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége: 12.698.019 Ft,

11. Az EMVA-ból igényelt támogatás összege (nettó elszámolható költség):
9.998.440 Ft.

12. Az Önkormányzati saját erő összege (ÁFA költség): 2.699.579 Ft, melyet a 2012-
2013 év költségvetése terhére biztosít.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

(A mellékelt kialakítási helyszínrajzot a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

3.) napirend: Többcélú műfüves pálya építéséről
Előadó: Tatár László polgármester

Herman József: A műfüves pályát lehet-e teniszpályának használni? Körbe lehet-e keríteni?

Tatár László polgármester: Természetesen lehet teniszpályát is kialakítani műfüves pályán.

Egyéb hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozati javaslatot
hozzák:

150/2012.(XI. 12.) sz. önkormányzati határozat

Többcélú műfüves pálya építéséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a
Fegyverneki Községi Sport Egyesület pályázatot nyújtson be az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet 2. §. (1) e) (Jogcímkód:
6.352.01.01) 5. célterülete alapján részlegesen akadálymentesített többcélú műfű
burkolatú pálya építésére az 5231 Fegyvernek, belterület 2613 hrsz-on található
aszfaltpálya helyére.

2. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint
elfogadja a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat és a Fegyverneki Községi Sport
Egyesület között létrejött Együttműködési Megállapodást.

3. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Fegyverneki Községi Sport Egyesület
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodást a jegyzőkönyv 2. sz.
melléklete tartalmazza.)

4.) napirend: „Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért” Alapítvány
LEADER pályázatának finanszírozásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az előterjesztésben
szereplő alapítvány pályázatot nyújtott be a LEADER Egyesülethez aprítékkazán és napelem
felszerelésére, amelyet önkormányzati tulajdonú intézményekben szerelnek be, az Újtelepi
Óvodában és a Polgármesteri Hivatalban. A beruházásra 10 mFt támogatást kapnak, amely a
költségek 100 %-os támogatását jelenti. Az összeg csak akkor lesz elegendő, ha a kivitelezési
munkákat a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény végzi. Mivel a pályázatot
az alapítvány nyújtotta be, ezért az önkormányzatnak a fejlesztési célú pénzeszközt át kell
adni, vagyis meg kell előlegezni az alapítványnak. Az alapítvány a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézménytől megrendeli a kazánok beszerzését és a munkálatok
elvégzését, a beszerelés után a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
leszámlázza a beruházási költséget és munkadíjat, amit az alapítvány kifizet, így visszakapjuk
az átadott összeget.

Szatlóczki Edit: Milyen fűtőanyagot használunk a kazánokhoz? Ki végzi a fütést?

Tatár László polgármester: Faaprítékkal fogunk fűteni. 2012. november 1-től 2 fő
kazánfűtőt alkalmazunk közfoglalkoztatásban 1 éven keresztül.

Ficsor Dénes: Nem kellett volna a nádat kiirtani a téglagyári gödörből, mert évente 60 q nád
megtermett volna.
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Papp Róbert: Nagyon szépen rendbe tették azt a területet.

Tatár László polgármester: A kazán üzemeltetéséhez nagyon sok faapríték és nád is
rendelkezésre áll. Beszerelésre kerül az új kazán, de megmarad a jelenlegi gázüzemű kazán is
és a tapasztalatok megmutatják, hogy ténylegesen olcsóbb megoldás-e az aprítékkazánnal
való fűtés, hiszen az apríték begyűjtése, illetve feldolgozása költséggel jár, a fűtés pedig
környezetszennyező.

A képviselők egyéb hozzászólást nem intéznek, 9 igen szavazattal egyetértenek az összeg
átadásával és az alábbi határozatot hozzák:

151/2012.(XI.12.) sz. önkormányzati határozat

Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány LEADER
pályázatának finanszírozásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 171/2011.(X.27.) számú
határozat 3. pontja értelmében 10.000.000 Forint fejlesztési célú pénzeszközt ad át
előlegként a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány
számára „A megújuló energiák hasznosítása és bemutatása Fegyvernek
közintézményeiben” című pályázat megvalósítására.

2.) Az 1.) pontban szereplő előleg összegét 2012. december 31-ig át kell utalni a
Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány számlájára.

3.) A előleg összegét a Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal történt pénzügyi elszámolás
eredményeként megkapott támogatási összeg elszámolása számlázás alapján történik.

4.) A Fegyverneki Vízmű Községgazdálkodási Intézmény szerződét köt a Fegyvernek
Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvánnyal a kivitelezési munkák
elvégzésére.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselő testület tagjai
4. Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítvány
5. Fegyverneki Vízmű Községgazdálkodási Intézmény igazgatója
6. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

5.) napirend: Kötelezettségvállalás sebességkorlátozó berendezés beszerzésére
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán: Nem látja értelmét a tábla kihelyezésének, ha a berendezés csak pirosan
világítva mutatja a jármű sebességét, de nem lesz szankciója a sebességtúllépésnek.
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Tatár László polgármester: A berendezés napelemmel működik, engedély nem szükséges a
felszereléséhez. Később tovább lehet fejleszteni, összekapcsolni a rendőrség nyilvántartásával
és sebességtúllépés esetén ők büntetnének.

Szatlóczki Edit: A Szapárfalui lakosoknak visszatérő problémája a 4-es főúton közlekedő
autósok sebességtúllépése, ezért, ha ezen egy kicsit tudunk segíteni, támogassuk a lakosok
biztonságosabb közlekedését.

Nagy József: Egyetért Szatlóczki Edit képviselővel, de nem lát esélyt a javulásra.

Tatár László polgármester: A tervek szerint a tábla tetejére sebességmérő kamera kerül
elhelyezésre, talán ezzel elérhető, hogy 100 autóból legalább 5-6 a berendezés láttán
csökkenti a sebességét. Az elkövetkező időben pedig a Közútkezelővel történt egyeztetéssel
próbáljuk elérni, hogy a 4-es sz. főút Szapárfalui szakaszát felújítsák a jelenlegi felület
lemaratásával, valamint új útburkolat készítésével. Úgy gondolja, hogy az első lépést ezzel
megtesszük a Szapárfalui lakosok érdekében.

Dr. Kiss Györgyné: Mikortól helyezik üzembe a berendezést?

Tatár László polgármester: Az árajánlatokat bekértük, reméljük, hogy a jövő hónapban
felszerelésre kerül.

További hozzászólás nem volt, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

152/2012.(XI.12.) sz. önkormányzati határozat

Sebesség mérő berendezések beszerzésére és telepítésére

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.
b. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2 db B_M SPEED 5M típusú
sebességmérő és kijelző tábla vásárlását hagyja jóvá, melyre 1.550.000 Ft összegig
kötelezettség vállal a 2012. évi költségvetés terhére.

2.) A sebességmérők telepítésének helye Szapárfalu, 4-es főút.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselő testület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Napirendek után:

Papp Róbert: A lakosok panaszkodnak az utak állapotára. Tervezik-e a kátyúzást?

Tatár László polgármester: Az önkormányzati fenntartásban lévő utakat folyamatosan
kátyúzzák, de a régebben készült utak más technológiával készültek, mint az újak.
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Papp Róbert: 2013-ban felújított utakat milyen technológiával készítik?

Tatár László polgármester: A felújítás is azzal a technológiával történik, amellyel eredetileg
készült. Ezen utak karbantartása az önkormányzat feladata, a jövő évi START
munkaprogramon belül tervezzük a közúthálózat karbantartását, amely során a régi típusú
utakat is aszfaltos utakká alakítjuk. A 2013. évi START munkaprogram megvalósításáról
szerdán fogunk egyeztető tárgyalást folytatni a Munkaügyi Központ és a Belügyminisztérium
képviselőivel.

Ficsor Dénes: A régi utakat nem lehet felmarni, olvasztani és újra felhasználni az új utaknál?

Tatár László polgármester: A felmarás költsége magas, olcsóbb, ha az alapanyagot
megvesszük és újat készítünk. A tervek szerint a régi utakat felszedjük, bedaráljuk és két
útalapot készítünk belőle, egyrészt a Marx K. út szélesítését, másrészt a Martinovics út
földutas szakaszát.

Ficsor Dénes: Felhívta a figyelmet arra, hogy a településen élő vállalkozó is jelezte az utak
rossz állapotát, egyre többen jelentkeznek nála sérült felnikkel.

Tatár László polgármester: Október végén elkészült a Dózsa Gy. út Arany J. és a
körforgalom közötti szakasza, holnap a Bartók B. és a Csillag út, majd a Hunyadi út
kátyúzására kerül sor.

Papp Róbert: Látnak-e arra esélyt, hogy a régi jegyzőkönyveket digitalizálják, archiválják?

Buzás Istvánné dr. jegyző: A jegyzőkönyvek minden éven bekötésre kerülnek, amelyek a
jegyzőnél vannak és ott megtekinthetők. A mindenkori SZMSZ tartalmazza, hogy a
jegyzőkönyvek hol tekinthetők meg, egy időben a Könyvtárban is hozzáférhető volt.

Papp Róbert: A hon-lapon is csak 2008. évtől tekinthetők meg digitálisan a jegyzőkönyvek.

Tatár László polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és az ülést 16,15 órakor
bezárja.

Kmft.

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

(: Papp Róbert :)
Jkv. hitelesítő


