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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám:   43-21/2010.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 

december 03-án tartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme 
 
Jelen vannak: dr. Vancsura István polgármester 
              Barna Sándor, Csernák Csilla, 
              dr. Csernus Tibor, dr. Puliusné Sárdi Mária (5 fő) 
              dr. Menyhárt Anett jegyző 
              a lakosság részéről: 126 fő 
 
Bejelentéssel távollevő képviselő: dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő: Kacziba Sándor 
                                               Bartók István alpolgármester 
               
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Tisztelettel köszönti a közmeghallgatás résztvevőit, Tiszaalpár polgára-
it, az önkormányzati képviselőket, hivatali kollégákat, valamint külön kö-
szönti Timafalvi László kapitányságvezető, Vaskó Tamás alosztályvezető, és 
dr. Patak Sándor urakat a kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság részéről, va-
lamint Török Roland és Németh Sándor körzeti megbízottakat, Kissné dr. Kő-
vári Lídia osztályvezető asszonyt a kecskeméti Rendőrkapitányság bűnmegelő-
zési osztályának vezetőjét.  
 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 önkormányzati képviselő van je-
len és 126 fő tiszaalpári polgár.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Barna Sándor és Csernák Csilla képvi-
selőket.  
 
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslattal egyhangú-
lag egyetértett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ismerteti a megtárgyalandó napirendi pontokat.  
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1
 
.) Polgármester tájékoztatója a településen történt fontosabb eseményekről. 

    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
2.) Tájékoztató a település közbiztonságáról. 
 
    Előadó: Timafalvi László r. alezredes, kapitányságvezető 
 
3.) Lakossági hozzászólások 
 
4.) Egyebek 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendi ponttal egyhangúlag egyetértett. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Ismerteti az Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának a köz-
meghallgatásra vonatkozó előírásait:  
 
1.) Felszólalhatnak: Tiszaalpár állandó lakói, 
                     helyben működő szervezetek képviselői, 
                     üdülőtulajdonnal rendelkező állampolgárok. 
 
2.) Felszólalás tárgyköre: közérdekű kérdés, vagy javaslat lehet.  
 
3.) Felszólalás időtartama: legfeljebb 3 perc. 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy amennyiben azonnali válaszadásra, intézkedés-
re nincs lehetőség, akkor a felszólaló részére a vizsgálat eredményéről, a 
szükséges intézkedés kezdeményezéséről 30 napon belül írásban fog választ adni.   
 
Napirend tárgyalása: 
 
 
1.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Polgármester tájékoztatója a településen történt fontosabb ese-

ményekről. 
 
    Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A választások után az új Képviselő-testület tagjai letették az esküt. A 
legfontosabb történés a falu életében a szennyvízberuházás, mely az Unió 
által támogatott beruházás és eléggé körülményes az ügyintézése. A követke-
ző év arról fog szólni, hogy közbeszerzési és egyéb eljárások szükségesek 
ahhoz, hogy a tényleges beruházás megkezdődjön. A pályázatíró cég szeptem-
ber 30-án benyújtotta a pályázatot, az első ellenőrzés is megtörtént, re-
méljük nem fogják elutasítani. Megalakult a Víziközmű-társulat, ennek az 
irodája a Polgármesteri Hivatalban megkezdte a működését. A templomdombra 
és településközpontra nyert Leader+ pályázatok befejeződtek, a templomdomb 
átadása megtörtént, a településközpont átadása december 10-én 14 órakor fog 
megtörténni, melyre mindenkit szívesen látunk. Az új ötcsoportos óvoda át-
adása is ebben az időszakban történt meg, néhány probléma van az óvodánál, 
szennyvíz és egyéb apróbb problémák, de a működés folyamatos. Ehhez kapcso-
lódik a gyerekek szállítása, amely bérelt busszal történik oda-vissza. Az 
ötcsoportos óvoda nem elégíti ki a jelenleg óvodáskorú gyermekeknek az igé-
nyét, mert két csoport még a régi óvodában maradt. A testület pályázatot 
írt ki a szolgálati lakás átépítésére, az elsőt nem fogadtuk el a magas ár-
ajánlat miatt, most újból kiírtuk, és ha ez a következő évben megvalósul 
akkor az óvodások egy helyen lesznek. Az útjavításokkal kapcsolatban, egy 
út lett felújítva ami megfelel az igényeknek, ezt szeretnénk a következő 
évben folytatni. A gépek amiket az utóbbi időben vásároltunk ezt a felada-
tot teljesítik. Amennyiben még a bokrosi út javításának meg kell keresni a 
lehetőségét, bár ez nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik mert állami 
út, megfelelő lobbizás útján próbáljuk megvalósítani. A mai napon is folyt 
a településen a belvíz elvezetése ahol szükséges, a Petőfi utcát érinti, 
béreltünk egy gépet, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ilyen beruházás történt a 
Tavirózsa körül, Nagy-lapos környékén, Móricz Zs. utca végén, és folyamato-
san tartanak amíg a vízelvezetések olyan állapotba nem jutnak, hogy a lakók 
megelégedjenek. Ahol víz áll bent azt nem tudjuk teljes egészében megolda-
ni. Az önkormányzati intézmények zavartalanul működnek, a hivatal dolgozói 
is teljesítik a feladataikat, különösebb zavar nélkül folyik a munka. Mi 
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várható az elkövetkező időben? A településen is néhány változtatást véghez 
kell vinni. Ilyen változtatás az intézmények összevonása és egy olyan gaz-
dasági társaság létrehozása, amivel a településüzemeltetést meg tudjuk ol-
dani. A Hivatalnál még nincs olyan alkalmazott aki ezeket a pályázatokat 
folyamatosan nézi és el is tudja készíteni. Azok a települések ahol folya-
matosan beruháznak, mind pályázati pénzből van. Az utóbbi időben nagy gond 
a településen a közbiztonság problémája, napi beszédtéma a betörések. Leg-
utóbb egy közbiztonsági fórumot hívtam össze, és a megbeszélés kapcsán 
olyan irányba indult el ez a dolog, hogy ennek meg kell szűnni a településen.  
 
2.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Tájékoztató a település közbiztonságáról. 
 
    Előadó: Timafalvi László r. alezredes, kapitányságvezető 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Felkéri Timafalvi László kapitányságvezető urat, hogy a település közbiz-
tonságáról szóló tájékoztatóját ismertesse.  
 
Timafalvi László, kapitányságvezető:  
 
- Köszönti a megjelenteket. Megköszöni a meghívást, fontosnak tartja, hogy 
Önök és Tiszaalpár lakossága minél előbb megtalálja a közbiztonsági nyugal-
mát, ehhez mindenki összefogására szükség lesz, mert az Önök és az ezzel 
foglalkozók segítsége nélkül nem fog menni. Addig fogjuk azokat az ellenőr-
zéseket tartani és információkat beszerezni, amíg az itt garázdálkodókat 
nem sikerül felderíteni. Én a megoldásért jöttem ide, és meghallgatom a 
problémájukat is. A statisztikai adataink ezt nem támasztották alá, hiszen 
a kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság működési területén csökkentek a bűn-
cselekmények száma ami a tudomásunkra jutott, az adataink alapján 8,5 %-ra 
csökkentek ezek bűncselekmények, de ennél sokkal több bűncselekmény törté-
nik és mi erről miért nem tudunk? A betöréses lopások számát tekintve ta-
valy 16 történt, az idén is, ha nem tudunk erről akkor igen nagy problémák 
vannak, mivel nem jutnak el a bejelentések hozzánk, amit az elmúlt megbe-
szélésen is elmondtam, hogy információhiányban szenvedünk, és úgy tudunk 
dolgozni ha van információnk. A Főkapitányság Tiszaalpárt kifejezetten ve-
szélyeztetett településnek minősítette, de mi is látjuk ezt a problémát. Az 
eddig tett intézkedések nem hozták meg a kellő hatékonyságot, ezért van 
szükség arra, hogy most itt beszéljünk erről. A betöréses lopások közül 
kettő rablás volt amit időskorúak sérelmére követtek el. Megpróbáljuk az 
időseket olyan információkkal ellátni, hogy sokkal jobban meg tudják védeni 
a saját értékeiket ha betartják a biztonsági szabályokat. Osztályvezető 
asszony beszélni fog a megelőzésről, illetve egy mozgalomról amit itt is be 
lehetne indítani. Visszajelzés értékű a számunkra, hogy az önkormányzat 
polgármester úr javaslatára díjat tűzött ki, de eddig még nem történt beje-
lentés és nem kaptunk információkat. Felmerült olyan lehetőség, hogy hely-
béliekről van szó, vagy átutazókról. Fontosnak tartom, hogy ebben a munká-
ban segítségünkre legyen a Polgárőrség is akiktől szintén várjuk az infor-
mációkat. A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban javasoltam és megpróbálunk 
egy listát összeállítani akik ezzel foglalkoznak, hogy milyen térfigyelő 
rendszer alkalmazását tartják jónak, megfelelőnek, ennek a kiépítését minél 
előbb meg kell tenni. Milyen ellenőrzéseket folytatunk a településen, az 
éjszakai és nappali órákban is figyelünk Önökre, a körzeti megbízottak lét-
számát próbáljuk emelni, hogy minél előbb négy fő legyen, illetve a múltko-
ri alkalommal főkapitány helyettes úr ígéretet tett arra, hogy ameddig 
szükséges adják a megerősítést. El kell mondani, hogy főleg az éjszakai 
órákban mert azok a veszélyesebbek, próbáljuk lefedni az egész települést, 
de ehhez szükség van az Önök segítségére és munkájára is.  
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Kissné dr. Kővári Lídia osztályvezető asszony: 
 
- A rendészeti igazgató úr említést tett egy mozgalomról, erről szeretnék 
néhány szót említeni. A bűnmegelőzés jelen van, a polgárőröknek képzést 
tartunk, hogy a lakosságot tudják tájékoztatni. Az időseknek a Magyar Posta 
segítségével tájékoztató anyag lett szétküldve. Más településekhez képest 
nem olyan nagymértékű ez a típusú bűncselekmény Tiszaalpáron. A Rendőrség 
munkáját mindenképpen segítené amikor a műszaki cikkeket megvásárolják fel-
jegyeznék a számaikat. Ha ez a tájékoztató segít akkor többet fogok ide el-
juttatni, szét kell osztani, ki kell tölteni és otthon tartani, ha bekövet-
kezik a baj a kollégák munkáját tudják ezzel segíteni. A „szemmozgalom” 
több mint 30 éve jelen van, Angliából indult el, Magyarországon több típusa 
van, hagyományos településeken, ahol emeletes házak, lakóparkok vannak, kb. 
20-30 lakóházban lakókkal lehet összefogni. Az a fontos, hogy a 20-30 ház-
nak a fele akarja, utána kellene egy gyűlést megbeszélni, összehívni, egy 
vezető személyt kijelölni, aki lehetőség nyugdíjas legyen. Amikor kijelölik 
ezt a személyt megbeszélik a feladatokat, a figyelés hogyan történik, mi-
lyen időszakban. Az elérhetőségeket meg kell beszélni, hogy a lakókat ho-
gyan lehet elérni. A körzeti megbízottak felé és a Polgárőrséghez hogyan 
lehet betelefonálni. Meghatározni, hogy ez a figyelés hogyan történjen, azt 
is megbeszélni, hogy személyeknél, illetve gépkocsiknál ha idegen személy 
jelenik meg, vagy idegen gépkocsi kinek szóljanak. Kik lehetnek a tagok? 
Bárki lehet. Még azt is fontos megbeszélni, hogy aki dolgozik milyen idő-
szakokban kell figyelni, vagy aki nyaralni megy a postaládáját ki kell ürí-
teni, főleg a szóróanyagokat. Ha valakit megbíztak, hogy a távollétük ideje alatt 
nézze a házat azt tudják az ott lakók, nehogy téves információt adjanak a kollégák-
nak. Csak a biztonságtechnikai eszközök nem biztos, hogy megoldást adnak, ez a jel-
zőrendszer nagyon sokat jelent, hasznos és sok bűncselekményt megelőztek így.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megköszöni osztályvezető asszonynak a pontos tájékoztatását. Elsősorban a 
megelőzés az amit hangsúlyozni kell. Ha idegeneket látnak a településen ar-
ról értesíteni kellene a körzeti megbízottakat, mert ha nem adunk megfelelő 
információt akkor nem segítjük a munkájukat, és minden egyes házhoz nem le-
het rendőrt állítani, és a Polgárőrségen belül is van változtatni való. A 
lakosság ha valamilyen módon összefogna, én rövid időben belül fel fogok 
kérni 20-30 főt a településen, aki ebben a szervezésben elindul. Egy kis 
odafigyeléssel lehetett volna segíteni ezeknek a betörőknek az elfogását. A 
Képviselő-testület érzékeli ezt a problémát, mutatja az is, hogy a felaján-
lást megtette. A Rendőrség teljes körű védelmet fog biztosítani annak aki 
információval szolgál. A térfigyelő kamerákra a rendszer kiválasztása fo-
lyik még, ahol ilyen kamerákat felszereltek ott már ennek a hatása is meg-
mutatkozott. Ezek a kamerák látnak és rögzítenek, keressük azt a technikát 
ami árban viszonylag elfogadható és sokat tud. A 9-10 kamerás rendszer kb. 
5 millió Ft-ba kerül. Egyéni riasztórendszert is forgalmaznak, melynek sok-
féle változata van. Ennek a havi díja 3500-2000-1500 Ft körül van. Ha megfelelő 
számú jelentkező lenne, akkor helyi központtal is meg lehetne oldani a működését.    
 
- Kacziba Sándor képviselő 17,53 órakor megérkezett a közmeghallgatásra, így a je-

lenlévő képviselők száma: 6 fő - 
 
3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Lakossági hozzászólások 
 
 
Szabó János, Mátyás király utca: 
 
- A betörőknek én is áldozata vagyok, 8,5 %-ra jött ki a betörések száma 
Alpáron, én nyolcszor többet tudok ennél, azt kérdezem, hogyan védjem meg 
az otthonomat tőlük. Berácsoztam, lelakatoltam mindent és még így is félek. 



 - 6 -

Sokan tudjuk a községen belül, hogy vannak olyan személyek akiknek ehhez 
közük lehet. Miért nem lehet az, hogy kerítésen belül úgy védjem meg magam 
ahogyan tudom, ez tűrhetetlen ami a községben folyik. A Polgárőrséggel kap-
csolatban, én is tagja vagyok, beülünk az autóba, amikor elmegyünk beugra-
nak a kerítésen, az a meglátásunk, hogy nagyon felkészültek. Az utcában van 
egy gyerek rajta kapták a lopáson, bevitték, két nap múlva már otthon volt, 
és újból betör valahová. Minden hónapban várják a segélyt, és azt mondják, 
hogy nekik az nem elég, ezért kényszerülnek rá a betörésre.  
 
Timafalvi László, kapitányságvezető:  
 
- Örülök az építő kritikának, az elején azért mondtam el a számadatokat, 
mert nekünk ezek állnak a rendelkezésünkre, ennyi jutott a Rendőrség tudo-
mására. Ha ennél több volt és ha jelzés nem érkezik mi nem tudjuk kitalál-
ni, hogy hová törtek be. Nekünk mindenről kellene értesülni ahhoz, hogy 
tudjunk intézkedni.  
 
Szabó János, Mátyás király utca: 
 
- Nálam 1,5 hónapja történt az eset és azóta nem is hallottam felőlük sem-
mit, valami visszajelzést kérnénk.  
 
Timafalvi László, kapitányságvezető:  
 
- Arra utasítottam az osztályvezetőt, hogy ezeket a betöréssel kapcsolatos 
ügyeket, jelentős bűncselekményeket próbáljuk 1-2 kézbe adni, hogy tudják 
értékelni. A saját védelemmel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy ná-
lunk ilyen a jogrendszer, erre mondtam akik úgy érzik, hogy meg lehetne vé-
deni, és nem tesznek meg mindent az értékeik védelmében. Erre mondtam azt 
is, hogy az egymás iránti figyelem nagyon fontos. Akit lopáson tetten értek 
két nap múlva elengedik, szorgalmazzuk, hogy minél nagyobb ereje legyen a 
jogszabályoknak.  
 
Szabó János, Mátyás király utca: 
 
- Nem Önök a hibásak a Kormánynál kell keresni a problémát, akik megengedik 
azt, hogy ennyire csínján kell velük bánni.  
 
Timafalvi László, kapitányságvezető:  
 
- A településen közlekedési ellenőrzést is végzünk, továbbra is fognak lát-
ni kollégákat egyenruhában. Azokat az építő javaslatokat várnánk amivel 
előbbre tudnánk haladni.  
 
Várnai Gábor, Ady Endre utca: 
 
- Én is egyik áldozata vagyok a betöréseknek, több mint fél millió Ft ér-
tékben vittek el tőlünk holmit. Hétfőről keddre virradóra, jelentettük, 
jöttek ki helyszínelni, a jegyzőkönyvet pénteken vették fel, közben azt 
kérdezték tőlem, hogy akarok-e együttműködni. Így nem lehet megfogni a be-
törőket.   
 
Kissné dr. Kővári Lídia osztályvezető asszony: 
 
- 2007-től van ilyen és jóvátételnek hívják. A kollégáknak kötelessége, 
hogy figyelmeztesse erre a károsultat.  
 
Timafalvi László, kapitányságvezető:  
 
- Ha ez így történt akkor helytelen rendőri intézkedés volt, ki fogom vizs-
gálni.  
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Csorba Jánosné, Petőfi utca: 
 
- Velem történt olyan eset, hogy éjjel felébredtem arra, hogy nyitogatják a 
garázsajtót, megmérgezték a kutyánkat. A mi világunkban nem volt ilyen, 
hogy éjszaka nem lehet kimenni, szeretnénk ha nyugalmunk lenne, nem rette-
gésben kellene élni.  
 
Timafalvi László, kapitányságvezető:  
 
- Elmondtam, hogy a Rendőrség részéről keressük a megoldásokat, igyekszünk, 
hogy a térfigyelő rendszer minél hamarabb elindulhasson. Segítünk a szem-
mozgalom elindításában, ezeket tudjuk felajánlani, várjuk a javaslatokat 
amin változtatni kellene vagy segíteni. A megoldásban kérünk segítséget, 
információkat. Nem várja el senki, hogy ha valaki mozgást észlel kimenjen, 
a kollégáknak éjjel-nappal be kell, hogy legyen kapcsolva a telefon, szólni 
kell és azonnal tudnak indulni.  
 
Kerekes Endre, Csokonai utca: 
 
- Velünk történt olyan, hogy elloptak egy robikapát, én megtaláltam, a 
rendőrök felvették a jegyzőkönyvet, de azt vették fel amit ők diktáltak. 
Nincs róla bírósági határozat, hogy megbüntették volna.   
 
László János, Bercsényi utca: 
 
- Tíz éve lakom Tiszaalpáron, én voltam többek között az az izgága ember 
aki felhívta a Belügyminisztériumot, hogy tűrhetetlen az az állapot ami itt 
van. Amikor ideköltöztem nyugodt, békés hely volt. Amiért besokalltam és 
szóltam azért volt mert egy szervezett bűnözésről van szó, ezért kérjük a 
Rendőrség segítségét, mivel korábban nem kerültünk szembe ilyen jelenség-
gel. Ebben az ügyben a Rendőrségnek kell valamit tenni, ha olyan idióták 
vagyunk, hogy nem jelentjük azokat az eseményeket amiket kellene, ebben ne-
künk kell valamit tenni. Azt javasoltam polgármester úrnak, nem tudtam, 
hogy ez a szemmozgalom létezik, teremtsük meg ennek a feltételeit, hogy 
egymásra figyelünk. „Ha a szomszéd biztonsága nem fontos neked, akkor te 
sem leszel biztonságban.” Figyeljük azokat a jelenségeket amik itt vannak, 
ha ezt nem tesszük meg akkor ez a kialakult helyzet nem szűnik meg.    
 
- Bartók István alpolgármester 18,40 órakor megérkezett a közmeghallgatásra, így a 

jelenlévő képviselők száma: 7 fő - 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A Rendőrségnek is nagyon korlátozottak a lehetőségei, azt gondolom, hogy 
a Képviselő-testületnek is lesz ilyen irányú felelőssége és kötelessége, 
hogy a Büntető Törvénykönyv szigorítását kezdeményezzük.  
 
Kovács Andrásné, Kazinczy utca: 
 
- 80 éves egyedülálló asszony vagyok, a szomszédom az én házam falához en-
gedi a vizet, ami befolyik a lakásomba és tönkreteszi.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Voltam ott, de vannak ott más gondok is. Önöknek is kellene megoldást ta-
lálni, de újra meg fogom nézni.   
 
Garaczi Sándorné, Dobó utca: 
 
- Ha kérdezőbiztosok járják az utcákat kitől lehet megkérdezni, hogy bizto-
san azok-e?    
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Másik nagyon fontos dolog amire figyelni kell, felmérést végeztek többen 
is, ezt engedélyező papírjuk nem volt, el kell kérni, hogy ilyenről nem 
tudtunk, mert jegyző asszonynak vagy nekem tudni kellene róla. Arra kérem, 
hogy az ilyen eseményekről értesítsenek bennünket és a körzeti megbízotta-
kat, hogy a faluban jogosan végeznek ilyen feladatot vagy sem. Óvatosnak 
kell velük lenni.   
 
Bontovics István, Petőfi S. utca: 
 
- Én is beléptem a sértettek táborába. Úgy érzem, hogy speciális csoport 
dolgozik Tiszaalpáron és nagyon meg van szervezve. Ezek az emberek pontos 
tájékoztatást kapnak a rendőrök és polgárőrök mozgásáról. Az információ nem 
megy be Tiszaalpárról. Ezt vállaljuk fel, a Polgárőrségbe vetett bizalom, 
ez nincs Tiszaalpáron, de ennek az előjelei hallatszottak. Nem merik az em-
berek felvállalni, nem merik kimondani amit tudnak. Nem így kellene a betö-
rések nyomában járni mint nálunk teszik, máshol szakmailag jobban csinál-
ják. A Rendőrség Alpáron kint van, de ezek a csoportok elkerülik a rendőrö-
ket és a polgárőröket is, valaki belső információval látja el őket. Azokat 
a személyeket akik nem dolgoznak el kell számoltatni az idejükkel, miből 
élnek, hogyan vannak ilyen jól elengedve.   
 
Timafalvi László, kapitányságvezető:  
 
- Mi is ugyanezt látjuk, hogy szervezett dologról van szó, a sok igazolta-
tás alkalmával sem kaptunk használható információt, ezért kell az Önök se-
gítsége is az információk közlésével. Mindenkit nem tudunk bevinni és el-
számoltatni, ezért kell az információ.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A rendőrök szoktak lesötétített autóval közlekedni, de eddig még senki 
nem szólt be, hogy mit látott.  
 
Szabó János, Bethlen G. utca: 
 
- Az orgazdákat is szem előtt kellene tartani. Tőlem is két alkalommal lop-
tak és meglett a holmi, mentem utána mert tudtam, hogy kik lehettek, három 
hét múlva mentek csak ki házkutatásra de már nem volt náluk semmi. Mind a 
két elkövető visszaeső volt. 50 napi közmunkát kaptak, a kártérítést bizto-
san nem fogom megkapni. Nagyon sokat beszélgettem az egyik elkövetővel, 
azért nehéz felderíteni mert akik ezek mögött állnak azok csak lopatnak, 
meg van szervezve, és szerintem maffiajellegű az egész.   
 
Novák Lajos, Rákóczi utca: 
 
- Én is polgárőr vagyok, eddig úgy érzem, hogy helytálltunk, sajnos azon az 
estén én is szolgálatban voltam amikor Bontovics Istvánhoz betörtek. A 
rendszámot leadtam. A polgárőrséget társadalmi munkában végezzük, addig 
amíg a törvény nem változik és a bűnözőket nem büntetik, nem sokat fog vál-
tozni a helyzet.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Azoknak a polgárőröknek akik tisztességgel végzik a feladatukat és saját 
gépkocsival, saját idejüket használják, köszönet illeti őket, viszont a 
Polgárőrségen belül a polgárőröknek a rendet maguknak kell megteremteni. 
Azok között a nevek között amik közszájon forognak, vannak olyanok is akik 
ezen a körön belül vannak.  
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Bartucz Mihály, Bercsényi utca: 
 
- Ha valamilyen összeírásféle van a községben, akkor a közmunkások közül 
egy személy kísérje el őket.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az ötlet jó, csak most nagyon kevés közmunkás van kiközvetítve.  
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyző: 
 
- Ha a településen valamilyen összeírás van, azt ismert személyek végzik.   
 
Nagy-György Sándor: 
 
- Akik mennek összeírni az önkormányzatnál jelentkezzenek le.  
 
Almási-Szabó Tibor, Esze T. utca: 
 
- Két bejelentésem van. Az Esze Tamás u. 58-82. között az Öregek Otthonánál 
a járművek parkolásával van bajunk, mivel a járdán parkolnak. Az öreg teme-
tőben alakítsanak ki 6-8 személyes parkolót, hogy a járdát tudjuk használ-
ni. A Bajcsy-Zs. u. 1-9. közötti szakaszon a szemben lévő szomszédoknak 
vízelvezetési problémáik vannak, az utca közepétől 20 cm földet ki kellene 
venni, mivel 50 cm-es szintkülönbség van és a víz nem tud lefolyni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az Idősek Otthona mellett parkoló autók problémája, ezt én is örököltem, 
az út másik felén lehetne parkolót kialakítani, de az Egyház tulajdonában 
van a terület. Meg kell nézni, hogy lehetséges-e. A másik problémát is meg-
nézzük, ahol a vizet el tudjuk vezetni, onnan elvezetjük. A Csokonai utca 
végénél is meg kell oldani a belvíz elvezetését, itt is megnézzük. 
 
Zsígó Ferencné, Deák F. utca: 
 
- Nagyon szépen megcsinálták a közterületen a parkosítást, de meg kell néz-
ni, hogy mit hagytak maguk után. A gépjárművek a kövesutat is tönkretették, 
a víz nem tud lefolyni, úgy néz ki mint egy csatatér.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A központ munkálatainak a befejezése belenyúlt az esős időbe, a gépek na-
gyon felvágták az utat, a követ ott tárolták, a beton és aszfalt törmeléket 
ott gyűjtötték össze, hétfőn megnézzük és rendbe rakjuk.  
 
Túri Jánosné, Deák F. utca:  
 
- Amikor betörtek hozzám elvittek 600 eFt-ot, mennyi ennek az elévülési 
ideje.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Megnézzük, most nem tudom megmondani.  
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Egyebek 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a Polgármester 
tájékoztatóját a településen történt fontosabb eseményekről, valamint a te-
lepülés közbiztonságáról szóló tájékoztatót.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
a Polgármester tájékoztatóját a településen történt fontosabb eseményekről, 
valamint a település közbiztonságáról szóló tájékoztatót elfogadta.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Mivel több kérdés, hozzászólás nincs; megköszöni a jelenlévőknek a rész-
vételt és a közmeghallgatást 19,25 órakor lezárja.  
 
- Azonnali intézkedést felvető kérdés nem hangzott el.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/: dr. Vancsura István:/           /: dr. Menyhárt Anett :/ 
               polgármester                          jegyző 
 
                  
 
 

/: Barna Sándor :/           /: Csernák Csilla :/ 
            jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 
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