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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 110-25/2011. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 
               25-én tartott közmeghallgatásáról.  
 
Az ülés helye: Mővelıdési Ház nagyterme 
 
Jelen vannak:  Dr. Vancsura István polgármester 
                        Barna Sándor, Bartók István,   
                        Dr. Puliusné Sárdi Mária, Kacziba Sándor képviselık 
                        

 Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                        a lakosság részérıl 40 fı 
 
Külön meghívottak: Timafalvi László rendırkapitány 
                                 Dr. Patak Sándor a Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság részérıl 
                                   
 
Bejelentéssel távollevı képviselı:  Dr. Taricska Tibor, 
                                                        Dr. Vancsura Zoltán, 
                                                        Csernák Csilla 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Dr. Csernus Tibor 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönti a közmeghallgatás résztvevıit. Tiszaalpár polgárait, az önkormányzati 
képviselıket, jegyzı asszonyt, hivatali kollégákat, valamint külön köszönti Timafalvi László 
kapitányságvezetı urat, Dr. Patak Sándor urat a Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság 
részérıl, és a körzeti megbízottainkat. 
 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 önkormányzati képviselı van jelen és 40 fı 
tiszaalpári polgár.  
 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javasolja Barna Sándor és Kacziba Sándor képviselıket.  
 
A Képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal egyhangúlag egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismerteti a megtárgyalandó napirendi pontokat. 
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Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató a település közbiztonságáról 
     Elıadó:  Timafalvi László rendırkapitány 
 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évben végzett munkájáról, költségvetésérıl 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi terveirıl, beruházásairól, pénzügyi lehetıségeirıl 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
4. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
 
A Képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal egyhangúlag egyetértett.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkéri Timafalvi László rendırkapitány urat, hogy tartsa meg a tájékoztatóját.  
 
Timafalvi László, rendırkapitány: 
 
Tisztelettel köszöntöm Önöket a kiskunfélegyházi Rendırkapitányság vezetése és a magam 
nevében. Kb. egy évvel ezelıtt találkoztunk ugyanezen a helyen, ahol sok minden 
megfogalmazódott a közös gondolkozásunk eredményeképpen Önökben és bennünk is, amit 
át kellett értékelnünk. Arra kértem Önöket, hogy segítsék a munkánkat az önkormányzattal 
közösen. Ennek eredményeképpen elmondható, hogy a 2010-es évhez képest jelentısen javult 
Tiszaalpár közbiztonsága.  
Szeretném felsorolni azokat a dolgokat, amelyek idáig vezettek. 
Amit megcéloztunk, az idıskorúak sérelmére elkövetett bőncselekmények közül a vagyon 
elleni, azon belül is a betöréses lopásos ügyek visszaszorítása. Volt két súlyos rablás 
bőncselekmény is, ami nagy felháborodást keltett, teljesen jogosan az Önök körében. 
Pontosan ezért kellett elhatároznunk azt, hogy a rendırkapitányság elsısorban megerısíti a 
rendıri szolgálatot. Heti három alkalommal hajtottunk végre olyan fokozott ellenırzést, 
amikor a Fıkapitányságról és Kiskunhalasról is érkeztek kollégák. Ezek az ellenırzések 
látványosak és eredményesek voltak, hiszen abban az idıszakban a kollégák közül egy, illetve 
kettı körzeti megbízott dolgozott csak, ami meg is látszott a közbiztonság helyzetén. Ezért is 
volt szükség a változtatásokra.  

 
Dr. Csernus Tibor képviselı 17,10 órakor megérkezett a közmeghallgatásra, 

így a jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 
 
Az elsı, a körzeti megbízotti állomány létszámának kiegészítése. Az egy és két fı körzeti 
megbízottat az év során további két fıvel növeltük, így az év folyamán már négyen 
teljesítenek szolgálatot Tiszaalpáron. Ez a legfontosabb intézkedés volt részünkrıl.  
Fontos volt, hogy a körzeti megbízotti állomány technikai felszereltségét javítsuk, ebben nagy 
szerepe volt az önkormányzatnak. Itt szeretném megköszönni a segítséget, amit nyújtottak, 
egyrészt az üzemanyag támogatásban, másrészt az informatikai fejlesztésben. Az internet 
hálózat bevezetésével lehetıség nyílik arra, hogy a körzeti megbízottak itt helyben dolgozzák 
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fel azokat az ügyiratokat, amelyekkel korábban beutaztak a rendırkapitányságra. Ez elvette az 
idıt attól, hogy a közterületen szolgálatot teljesítsenek.  
A harmadik feladat az volt, hogy segítséget nyújtsunk abban, hogy a polgárır szervezet 
megújuljon és hatékonyabban mőködjön. Itt szeretném megköszönni Kacziba Sándor úrnak és 
az összes polgárırnek az általuk végzett munkát.  
A negyedik ilyen pont volt, amit kértem és a Képviselı-testület egyöntetően mellé állt az 
ügynek, hogy Tiszaalpáron egy térfigyelı rendszer segítse a közbiztonság érdekét. 
Tudomásom szerint napok kérdése és elindul a szerelése. Ezek a rögzített felvételek akkor 
kerülnek visszanézésre, ha olyan cselekmény történik, amelyet indokolt visszanézni.  
Az elmúlt évhez képest a betöréses lopások 30-35 százalékkal visszaestek, ez jelentıs 
elırelépés. Az év folyamán is volt rablás, annak az elkövetıjét sikerült elfogni.  
Sajnálatos tényként merül fel, hogy 2011. január 1-jétıl a kábítószer fogyasztás is megnıtt a 
településen. Ennek kapcsán számtalan elıállításra került sor innen Tiszaalpárról is. Egy 
kolléga jött hozzánk év közben, aki kábítószer keresı kutyával rendelkezik. Többször lesz 
arra lehetıség, hogy adott információ esetében erre azonnal tudjunk reagálni. Mindehhez kell 
a jogszabály változása, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni kábítószer ügyben.  
Egyfajta közrendvédelmi statisztikát készítettek a kollégát, hogy amióta a négy körzeti 
megbízott dolgozik, milyen eredményeket értek el az év folyamán:  
21 elıállítást hajtottak végre, 15 fıt fogtak el bőncselekménnyel tetten ért, vagy körözött 
személyt, 32 fıt kellett elıvezetni a rendırségre, bíróságra, 15 esetben éltek szabálysértési 
feljelentéssel, 365 fıt, 2.490 eFt-ra bírságoltak meg.  
Amire még a közeljövıben számítani kell, az elsısorban a falopások megakadályozásával 
kapcsolatos fokozott ellenırzési folyamat. Nem utolsósorban még az, hogy fokozottabban és 
hatékonyabban kel, hogy fellépjünk az ittas vezetıkkel szemben is.  
Minden körzeti megbízottunk rendelkezik most már saját mobiltelefonnal, van egy ügyeleti 
mobiltelefon, ami szintén mindig hívható.  
Még egyszer megköszönném azokat a jelzéseket, amelyeket Önöktıl kaptunk annak 
érdekében, hogy hatékonyabban végezhessük a munkánkat. Azt a segítséget is, amit az 
önkormányzattól kaptunk, a polgármester úrtól és a képviselı uraktól. A polgárırségnek is 
szeretném még egyszer megköszönni azt a hatékony munkáját, amit teljesítettek ebben az 
évben.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Csatlakoznék kapitány úrhoz, hogy megköszönjem a körzeti megbízottaknak és a 
polgárıröknek azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt évben végeztek, és aminek nagyon 
szép eredménye van.  
A bőnmegelızésnek két nagyon fontos eleme, a technikai és a személyi feltételek 
településünkön megteremtıdnek, különösen, ha a térfigyelı rendszer beüzemelésre kerül, ami 
rövid idın belül meg fog történni.  
Megkérdezném, hogy kapitány úrhoz, vagy a körzeti megbízottakhoz van –e valakinek 
kérdése. 
 
Gálfi Mihály, a lakosság részérıl: 
 
Megfogtunk három cigányasszonyt. A fiam betelefonált a rendırségre, azt mondták  
szabadságon van a körzeti megbízott, Kiskunfélegyházát hívjuk. Oda szintén telefonált a 
fiam, leadta a kocsinak a rendszámát, a típusát, a színét és azt mondták, hogy majd délután 
kijönnek. Rá két hétre a Tiszaalpári rendıröket megállítottam, hogy mi a helyzet. Azt 
kérdezték, hogy a maga fia telefonált. Ez nem nagyon megnyugtató.  
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Timafalvi László, rendırkapitány: 
 
Nem ismerem az esetet, nehezen tudok rá reagálni. Egy biztos, amit már elmondtam, hogy 
minden kollégám már rendelkezik mobiltelefonnal, hívás esetén, amennyiben az itteni 
kollégák közül nincs senki szolgálatban, akkor a kiskunfélegyházi Rendırkapitányságtól 
mindenképpen ki szoktak jönni. Ezeket a bejelentéseket egyébként rögzítjük, ezt a bejelentést 
is meg fogom nézni, ha meg tudja mondani, hogy mikor történt. 
 
Gálfi Mihály, a lakosság részérıl: 
 
Kb. egy hónapja, de pontosan nem tudom megmondani, mert akkor nem jelentkeztek. Volt 
már máskor is ilyen, de akkor sem foglalkoztak vele. Volt olyan, hogy névre szólóan tettem 
meg a feljelentést és megkaptam Kiskunfélegyházán azt, hogy a tettes ismeretlen. Írtunk egy 
másik jegyzıkönyvet, arra meg megkaptam azt a választ, hogy az érték nem ér el egy 
bizonyos összeget, nem foglalkoznak vele. 
 
Timafalvi László, rendırkapitány: 
 
Utána fogok nézni mind a két ügynek.  
Ha konkrét üggyel kapcsolatban van kérdésük, akkor minden hónap elsı keddjén fogadóórát 
tartok, személyesen be lehet hozzám jönni és ezeket az ügyeket konkrétan meg tudjuk nézni. 
 
Bodor Mihály, a lakosság részérıl: 
 
El lehetne –e odáig jutni, hogy a bicikliknek az elsı, hátsó lámpáit ne ilyen rossz minıségben 
gyártsák? Lépten, nyomon letörik, elveszik, vagy ellopják. Egyszerően semmirevalók. Nem 
lehetne eljutni odáig, hogy a magyar ipar masszívabb lámpákat gyártson, ami kiszorítaná ezt a 
bóvlit a piacról. 
 
Timafalvi László, rendırkapitány: 
 
Nagyon igaz a hozzászólás. Magam is tapasztaltam a problémát. A fiaimnak tartok is otthon 
pótégı felszerelést. Mindenképpen azoknak, akik a közlekedésbiztonsággal foglalkoznak 
jelezni fogom. A jövı héten megyünk egy ilyen baleset megelızési bizottsági értekezletre 
Kecskemétre, éppen jókor jött a kérdés, továbbítani fogom mindenképpen. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, képviselı társaimat, Tiszaalpár lakosait. 
Megköszönném kapitány úrnak a tiszteletteljes szavait a helyi polgárırség munkájáról, ugyan 
azt mondtam, hogy csak kritikát fogadunk el, minket nem kötelezı dicsérni, mert akkor 
valami nem stimmel.  
Télnek megyünk, a következı idıszakra, a külterületi helyekre fog majd a munkánk inkább 
irányulni, a falopások végett. Viszont van egy másik bőnözésfajta, amiben nagyon szeretném 
a lakosság segítségét kérni. Ilyet nem tapasztaltunk az elmúlt években, mint ami most 
felütötte a fejét. A vasúti sínekbıl a csavarokat lopják. Katasztrofális állapot. Voltam a 
Szegedi Vasúti Bizottság fınökével egy bejáráson, tényleg valós ok. Van olyan szakasz, hogy 
ha még 30 db-bal többet elvittek volna, akkor le kellett volna a vasúti forgalmat állítani. Aki 
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ezeket elköveti, az nincs tisztában a problémával, hogy milyen károkat okoz. Ezt a csavart 
nyilván valahol le kell adni. A környéken, akik veszik a vasat, már vagyunk olyan viszonyban 
azt gondolom, hogy szólnak és bejelentik, de ez a bőncselekmény továbbra is fent áll.  
Kérem a lakosokat, hogy aki a vasúton nem azokat a bejárókat látja, akik mellényben meg 
kalapáccsal vannak, hanem mást és furcsán viselkednek, az jelezze akár a helyi 
rendıreinknek, akár a polgárırségnek. Ezeket csak ott helyben tudjuk elfogni. Ez egy újfajta 
bőnözés, eddig még nem volt. 
Köszönöm a kollégáimnak a munkáját, a rendıreinknek a munkáját. Talán a kapitány úr 
dicsérı szavai az alapja, hogy az elmúlt idıszakhoz képest a kommunikáció precízebb lett a 
rendırség és a polgárırség között. Talán az eredmények is azt mutatják, hogy jó úton 
haladunk.  
 
László János, a lakosság részérıl: 
 
Jól emlékszem a tavalyi közmeghallgatásra és szeretném Önöknek és Arató úrnak is 
megköszönni a munkáját, segítségét, amivel ez a folyamat elindult és eljutottunk idáig. Mégis 
azt mondom, hogy nagy megnyugvásra nincs túl sok okunk, mert a bőnözı, bőnözı marad 
élete végéig. Az, hogy viszonylag kevesen vagyunk, az annak a megnyilvánulása szerintem, 
hogy megnyugodott a község, a személyes fenyegetettség hellyel-közzel elmúlt. Azt 
szeretném, ha változatlanul megmaradna az erıfelmutatás, ami idáig vezetett. Szeretném 
megköszönni mindazoknak, akik ebben részt vesznek.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A lakosságnak az ébersége nagyon fontos –e mellett az erı mellett. Ez közös érdeke a 
településnek. 
 
Nagy György Sándor, a lakosság részérıl: 
 
Eddig megúsztam a tolvajlást bizonyos értelemben, mert az én ısi házamba számtalanszor 
betörtek. Mindig elvittek valami olyasmit, amit az ablakon keresztül tudtak adni egymásnak. 
Olyat találtam ki, hogy a kapunyitó szerkezetet ne tudják kinyitni. Érzékelıt szereltem fel, 
ami elıtt, ha megjelenik valaki, akkor az udvaron vagy 10 lámpa egyszerre kigyullad. Nem 
egyszer elıfordult, mert másnap megtaláltuk a csikkeket a főben, nálunk nem dohányzik 
senki. Az is fontos, hogy az ember a saját környezetét meg tudja védeni. Ezt javaslom 
mindenkinek, aki teheti. Aki bőnt követ el, azt meg kell büntetni. Aki a bőnöst meg tudja 
fogni, annak meg kell köszönni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha az elsı napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, akkor azt lezárom. Köszönöm Timafalvi 
László kapitány úrnak és Patak Sándor úrnak a jelenlétét és a szíves tájékoztatást.  
 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy Tájékoztató az önkormányzat 2011. évben végzett munkájáról, költségvetésérıl 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kicsit furcsa, hogy erre év végén került sor, de ígérem, hogy a következı évben korábban lesz 
közmeghallgatás, legalább március tájékán. Azért került most ilyen késıi idıpontra, mert elég 
sok változás várható a közeljövıben. Bíztunk abban, hogy néhány dolgot már világosabban 
látunk így év vége felé, de azt kell mondani, hogy a kép még változatlanul zavaros.  
A költségvetés kapcsán el kell mondanom, hogy Tiszaalpárnak a költségvetése nem mínuszos, 
tehát nincs adósságunk. Ez köszönhetı az elızı testületnek, elızı polgármestereknek, jegyzı 
úrnak, akik gondosan ırködtek a település költségvetésén. Viszont azt is hozzá kell tennem, 
hogy ha folyamatosan ülünk a pénzen, akkor nem jutunk sehová. Hozzá kell bátrabban nyúlni. 
Ebben az évben a tartalékokhoz is hozzányúltunk, például az óvoda beruházás kapcsán, amit 
önerıbıl valósítottunk meg. Valószínő, hogy a közeljövıben ilyen pályázatot nem kaptunk 
volna.  
Néhány számadatot mondanék: 
A 2011. éves költségvetésünk az 1.062 millió Ft volt. A település költségvetése úgy áll össze, 
hogy van egy jelentıs állami támogatás és van az önkormányzati bevétel. Idıarányosan a 
bevételek és kiadások jók, tehát azt, amit terveztünk tudtuk hozni.  
Néhány önkormányzati bevétel: 
Iparőzési adó, ami 34.500 eFt, idegenforgalmi adóból 110 eFt, termıföld bérleményébıl 50 
eFt, gépjármőadóból 26.500 eFt, önkormányzati lakások bérbeadásából 1.250 eFt, személyi 
jövedelemadó itt maradó része 157 millió Ft volt. Összességében ezek, ami helyi bevételek, 
az összes többi állami támogatás.  
A kiadásaink jelentıs része a település közfeladatainak gyakorlásából adódóan a személyi 
bérek és a béreket terhelı közterhek. Településünkön 245 millió Ft a személyi bér, annak 
járulékai kb. 4 millió Ft. 
A következı évre belép egy bizonytalansági faktor, mert attól függıen, hogy az általános 
iskola melyik feladatai maradnak itt az önkormányzatnál, jelentısen fog változni a 
költségvetésünk. Ebben az átalakításban az óvodai ellátás teljesen önkormányzati feladat 
marad, viszont az általános iskolai alapellátás állami feladat lesz, csak azt nem tudjuk, hogy 
milyen mértékig. Vélhetıen a szakmai rész állami feladat lesz, az összes többi technikai 
jellegő feladat önkormányzati feladat marad. A következı tanévtıl ez már így mőködne. 
Egy nagyon jelentıs tétel a költségvetésünkben a szennyvízberuházás. Sajnos nem sokat 
tudunk szennyvíz beruházási ügyben mondani. A pályázatunk változatlanul bent van, 2010. 
szeptember 30-ával beadtuk, azóta néhány kérdésre adtunk választ, de igazából nincs döntés. 
Abban reménykedünk, hogy kb. 170 pályázat van szennyvízberuházásra, ennek a felét már 
elbírálták és tudomásom szerint még nincs elutasított pályázat. Reméljük, hogy rövidesen 
nálunk is elbírálásra kerül. A beruházás 2.226 millió lesz, ebbıl 2010. december 31-ig 87.480 
eFt került megvalósításra. Ez az összeg tette lehetıvé, hogy a második fordulót 
megpályázzuk. A 2011. éves költségvetési tervünkbe ebbıl 258 millió Ft volt benne, ebbıl 
nem realizálódott különösebb összeg. 1.900 millió Ft költséget fog jelenteni az 
elkövetkezendı idıszakra.  
Néhány szót szólnék a beruházásokról, pályázatokról. 
Az önkormányzat pályázati munkáját egy pályázati referens segíti. Azt látom, hogy 
pályázatok nélkül a település nem tud fejlıdni. A beruházásaink közül már említettem az 
óvoda bıvítését, ennek költsége kb. 30 millió Ft volt, amit az önkormányzat teljesen önállóan 
valósított meg, azt gondolom, hogy az ország egyik legszebb óvodája lett. Az általános 
iskolánál nyílászáró cserékre került sor. Ilyen beruházás lesz ebben az évben a térfigyelı 
rendszer kiépítése, ami szintén önerıs. Ez a következı hetekben beüzemelésre is kerül. 
Pályázni kétélő dolog, mert sok munkát igényel a pályázatírás és ennek a költsége, illetve az 
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önrész költsége elég jelentıs és nem biztos, hogy nyer a pályázat. Ilyen volt például a 
tornaterem tetıszerkezetére adtunk be pályázatot és sajnos nem nyert.  
Van egy másik pályázatunk, a piactérnek a kialakítása. Ez teljesen egybeesik 
kormányprogrammal olyannyira, hogy a következı években minden 2000 fı feletti 
településen piacot szeretnének megvalósítani valamilyen módon. A piac az Alkotmány utcai 
óvoda helyére kerülne, amennyiben nyer a pályázat. Színvonalas és nagyon jó helyen lesz, a 
település központjában. A forgalomra olyan megoldást talált a tervezı, hogy a belsı udvarban 
mintegy 20 parkoló kialakítása fog megtörténni. Ennek a pályázati értéke 60 millió Ft. A 
tanyaprogram keretében nyújtottuk be ezt a pályázatot. Olyan ígéretet van, hogy ezt november 
30-ig el fogják bírálni, miniszter úr december 31-ig alá is fogja írni. A megvalósításra is 
nagyon rövid idı van, a következı év július 1-jéig meg kell valósítani a beruházást.  
A Képviselı-testület minden évben támogatja a település civil szervezeteit is. 
Néhány szót szólnék a településüzemeltetésrıl. Településünkön a közterek, parkok rendezését 
végezzük elsısorban, illetve ebben az évben az önkormányzati földterületek bérleti jogát 
felmondtuk, kb. 30 ha-on van termelés. Az irány arra mutat, hogy egy településen egyfajta 
önellátást lehessen megteremteni. Nyilván ez nem egyik napról a másikra megy. Ha a 
konyhára egészséges élelmiszert, gyümölcsöt akarunk biztosítani, akkor el kell ebbe az 
irányba is mozdulni. Egész odáig elmerészkedek ebben a dologban, hogy egy települési 
gulyát is létre kellene hozni. Mindazokat, amik a településen mőködtek, vissza kellene hozni, 
mert amit helyben meg lehet, azt helyben kell megcsinálni. Az önellátásnak az alapgondolata 
benne van az önkormányzati törvény-tervezetben, remélem, hogy el is fogadják. Ha egy kicsit 
belegondolunk, az utóbbi évtizedekben egy részét a lakosságnak leszoktatták a munkáról a 
segélyeknek a nagyarányú megemelésével, másik részének nincs se szaktudása, se lehetısége, 
se földje, az alapdolgok hiányoznak ahhoz, hogy a saját szükségletét megtermelje. A település 
nagy részének nincs meg a melegítéshez szükséges fa, vagy más tüzelıanyagja se. Vissza kell 
vezetni az embereket arra, hogy próbáljanak meg önmagukról gondoskodni és még mindig 
marad olyan réteg, akirıl szociálisan gondoskodni kell az önkormányzatnak. Ahhoz, hogy 
önellátást tudjuk csinálni, ahhoz folyamatosan bıvítjük a gépparkját az önkormányzatnak. A 
település útjainak a javítása is nagyon fontos. Sajnos a száraz idı miatt a külterületi utak 
javításába nem tudtunk olyan mértékben belefolyni, ahogy kellett volna.  
A településen létrehoztuk a Településgazdálkodási Kft-t, ami pillanatnyilag csipkerózsika 
álmát alussza. A kft. mőködése még igazából nem úgy indult be, ahogy szeretnénk.  
Azt láthatjuk, hogy a településen egyre több embernek nincs fája. A gáz pedig egyre drágább 
lesz. Ennek érdekében próbálunk az önkormányzati intézményeknél is, nevezetesen az 
óvodánál alternatív főtést csinálni. Erre kiváló főtıanyag a réten a japánakác, ezt a Nemzeti 
Park is támogatja. Ami majd gond lesz, hogy ugyan van az önkormányzatnak némi erdeje, de 
ez messze nem elegendı. Ezt nagyon nagy gondnak látom a következı idıszakban, ami 
megoldandó kérdés.  
A következı évi önkormányzati törvényben egyértelmően benne lesz, hogy a településeknek 
nem lehet hiányos költségvetése. Azokat a lehetıségeket kell megragadni, ami van a 
településnek, azokon belül takarékosan kell gazdálkodni.  
A Képviselı-testület támogatta, hogy a nyilvánosság elé kerüljenek a bizottsági és Képviselı-
testületi döntéseink és minden olyan rendezvényünk, ami a településen zajlik. Köszönöm a 
Trió Tv-nek, hogy nagyon pontosan nyomon követi az eseményeket és hogy a lakosság 
ezekrıl értesül.  
 
Nagy György Sándor, a lakosság részérıl: 
 
Amit polgármester úr is említett, az a baj, hogy az ifjúságot nem szoktatják rá arra, hogy saját 
maga szükségleteiért tegyen valamit. Dolgozzon, valamit csináljon otthon. Én 
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gyerekkoromban másként volt. A mai gyereket is hozzá kellene szoktatni ahhoz, hogy fizikai 
munkát is csináljon, de ez abszolút nem tetszik a mai fiatalságnak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon lényeges pontra tapintott rá. A rendszerváltás elıtt Tiszaalpáron két 
termelıszövetkezet volt. A település nagy része a mezıgazdaságban találta meg a 
megélhetést. Tény, hogy most a mezıgazdaságból egyre kevesebben élnek meg és ez egy 
nagyon nagy gond, hiszen Tiszaalpár mezıgazdaság jellegő település. A fiataloknál pedig az a 
gond, hogy ha csak azt tekintjük, hogy a saját konyhakertet kellene mővelni, ott is alapvetı 
gondok vannak. Az iskolai gyakorlókert hány éve nem mőködik. Nincs az oktatásban ilyen, 
még a szakmunkásképzı intézetekben sem kapnak megfelelı gyakorlati képzést a fiatalok. Ha 
az a fiatal nem talál munkát, akkor legalább foglalná le magát családon belül mindaddig, amíg 
nem lesz munkája, csak az a baj, hogy már a szülıt is tanítani kéne sok esetben.  
 
Bodor Mihály, a lakosság részérıl: 
 
Ha létrejönne a piac, annak keretében lehetne –e egy takarmányboltot létrehozni? Az alpári 
hozzájutna az alpári terményhez elfogadható áron.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban nagy gond, hogy az a kevés is, ami itt terem, még az sem itt hasznosul. A település 
elszegényedésének ez az egyik oka, hogy elmegy a búza és visszajön kenyér formájában és 
óriási az árkülönbség közötte. Ez nem csak a kenyérre vonatkozik, hanem a többi terményre 
is. Sajnálattal látom, hogy a településünkön nem nagyon mozdulnak a szolgáltatások. Nincs 
pékségünk, nincs vágóhidunk, húsboltunk. Ugyan van hentesüzletünk, de kellene egy vágó 
pont is, ami ezt a kérdést megoldja. Ezért szorgalmaznám a gulyát, ami kettıs hasznosítással 
húst és tejet is adna. Most mindent úgy hoznak be a településre, holott Tiszaalpár egy nagyon 
jó adottságú település. 
 
Kanalas János, a lakosság részérıl: 
 
A gulya nagyon jó ötlet, azért is, mert legalább akkor kinézne valahogy a rét. Ez valamikor 
olyan volt, hogy ha az ember megállt és végignézett, az le volt kaszálva és 300-400 db marha 
járta állandóan. Ha ezt sikerülne az önkormányzatnak visszahozni, akkor javasolnám, hogy 
egy 20 db bivaly tehenet is vegyenek, mert az lenne a legalkalmasabb. A bivalyhús is 
kelendı, a tenyésztése pedig könnyő, a szürke marha elbújhat mellette. Ha téli szállásra be 
lennének hajtva, nagy mennyiségő trágya is lenne a földekre.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Polgármester úr említette a szakmunkásképzést. Kacziba képviselı társammal múlt héten 
voltunk Tiszakécskén egy államtitkár úr által tartott elıadáson, ahol elhangzott a 
szakmunkásképzéssel kapcsolatban, hogy szeretnének visszatérni arra a régi módszerre, hogy 
három évesek lesznek a szakmunkásképzések és a gyakorlatot fogják elıtérbe helyezni. 
 A másik dolog, amit a polgármester úr említett, hogy az óvoda főtésére alternatív módszert 
szeretnénk létrehozni. Államtitkár úr azt is említette ezen az elıadásán, hogy a kormány 
nagyban fogja ezt támogatni. A fogorvosi és gyermekorvosi rendelınél is egy másik kazánt 
tudunk így beüzemelni.  
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A Trió Tv-vel kapcsolatban mondanám, hogy még a Hírmondóban nem jelent meg, de a 
következıben már benne lesz, hogy a testületi ülések közvetítése a testületi ülés hetében, 
szombaton 12,30 órától van. A testületi ülések idıpontját meg lehet találni a települési 
honlapon, illetve a két hirdetıtáblán az újfalusi volt postánál, az ABC-nél és az 
önkormányzatnál. A testületi üléseket a honlapon is meg lehet tekinteni.  
 
Gyıri István, a lakosság részérıl: 
 
Szeretném megköszönni a polgármester úrnak és a Képviselı-testületnek is, hogy a 
gázprivatizációs pénzt, a 128 millió Ft-ot kellıképpen eltapsolták. Lehet óvodát bıvíteni 
pályázat nélkül, ehhez nem sok ész kell. Abban egyetértek polgármester úrral, hogy a 
mezıgazdaságot olyan szintre kell hozni és az iskolakertet be kell majd indítani. Annak idején 
ı szorgalmazta, hogy adjuk el a kertet. Szorgalmazza a polgármester úr és a Képviselı-
testület is, hogy az aranytojást tojó tyúkot adjuk el. Adjuk el 500 eFt-ért a benzinkutat, adjuk 
el a szolgáltatóházat. Nem kell eltapsolni ezeket az ingatlan vagyonokat.  
Nem tudom, hogy Magyarországon volt –e olyan termelıszövetkezet, mint a tiszaújfalui 
Tiszatáj Termelıszövetkezet, hogy a külsı vagyonrész tulajdonosok egy fillért sem adtak 
kárpótlásként. Sokan ledolgoztak 30-40 évet és jöttek ilyen jöttment betelepültek, 1-2 évet 
ledolgoztak és széthordták a vagyont. Mondjuk, hogy törvényes volt, mindenki ítélje meg, 
ahogy akarja.  
Viszont elhangzott egy demagóg szöveg is a Kanalas János részérıl, hogy teheneket kell újra 
beállítani, amikor Tiszaalpárnak 1.800 ha területét kiprivatizáltak a Kiskunsági Nemzeti 
Parkon keresztül.  
Amennyiben az önkormányzat egy rossz beruházást eszközöl, például a szennyvízberuházásra 
idı elıtt felveszi a hiteleket és késın kapja meg az uniós támogatást, szeretném megkérdezni 
a polgármester urat és remélem, hogy nem titkos, hogy a 350 millió Ft-os hitelt hány 
százalékos kamatra adta a Takarékszövetkezet és hány százalékos kamattal kezeli. Súlyos 
milliókat elveszíthet Tiszaalpár lakossága azáltal, ha idı elıtt elkezdünk valamilyen 
beruházást. Azt is szeretném megkérdezni, hogy a 350 millió Ft-on kívül vettek –e még fel 
hitelt az idén? Ezeket a pénzeket ki kezeli? Az önkormányzat rálát –e ennek a 
felhasználására?  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Eddig egy fillért sem kellett felvenni, elmondtam, hogy sajnos még nincs döntés. Amíg a 
pályázatot nem bírálták el, addig ezek csak elméleti számok. Egyetlen dolog mőködik, a 
lakosságnak a befizetései az LTP-n keresztül. Ha úgy döntenének, hogy nem nyer a 
pályázatunk, ezt a pénzt akkor sem veszik el a lakosság részérıl, csak lakásfelújításra, 
egyébre lehet fordítani. Az a pénz akkor is megmarad. A 2,2 milliárd forint három részbıl 
tevıdik össze. Ennek a nagyobb része uniós támogatás, a másik része az LTP-bıl jövı 
lakossági hozzájárulás, a harmadik, legkisebb rész az önkormányzati támogatás. Azt is látni 
kell, hogy ez még egy közbeszerzésen fog keresztül menni, nagyon bízom benne, hogy sikerül 
jelentısen csökkenteni a költségeket. Például az óvoda bıvítésnél is jelentısen tudtuk a 
tervezett költséget csökkenteni a közbeszerzés kapcsán. Kb. 17 vállalkozó nyújtott be 
pályázatot, amibıl komoly verseny alakult ki, így jelentısen lehetett csökkenteni a 
költségeket.  
A gázprivatizációból befolyó pénzek elherdálásáról, amit említett Gyıri István, azt gondolom, 
hogy olyan beruházás, mint az óvodabıvítés, lehet, hogy nem kell hozzá nagy ész, de az 
biztos, hogy a következı néhány évben erre nem kaptunk volna semmilyen pályázati pénzt, 
hiszen akkor kaptunk 200 milliót az öt csoportra. Az sem lett volna igazán jó megoldás, hogy 
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5 csoport ott van, kettı meg a régi óvodában, de azt is elfogadtam, mert akkor arra volt 
lehetıség. Meg kellett ragadni az alkalmat, hogy ott van mellette egy épület és azzal meg 
tudjuk oldani az óvoda bıvítését.  
Az tény, hogy csökkennek ezek a korábbról megtakarított pénzek, másik oldalról viszont azon 
vagyunk, hogy ezek a pénzek pótlódjanak vissza. Többek között azzal is, amivel komoly vád 
éri a Képviselı-testületet, hogy elherdálják az önkormányzat vagyonát, mint például a 
szolgáltatóházat most adta el a Képviselı-testület. Azt gondolom, hogy ha egy épületet 
eladunk 10 éves bérleti díj áráért, akkor az értéken van eladva, csak azt a pénzt jól kell 
hasznosítani. Ha azt nekünk kellett volna felújítani, nagyon komoly költséget jelentett volna a 
Képviselı-testületnek. Van ezernyi hely, hogy hova tegyük a pénzt. Ott van a gyermekorvosi 
rendelı és védınıi szolgálat épülete, két szolgálati lakás van fölötte, beázik a teteje, a 
hıszigetelésével is van gond. De nem gondoljuk azt, hogy ezt egy az egyben ráköltjük, hanem 
megpróbálunk pályázatot keresni, hogy minél kisebb önrésszel tudjuk ezt a beruházást 
megvalósítani. Mondanám azokat az ingatlanokat, amik évek óta kihasználatlanok, amiket 
nem szabad, hogy megtartsa az önkormányzat, mert ezekre költeni kell. Csak olyan túlkínálat 
van ingatlanból, hogy nem tudjuk értékesíteni. Sajnos az önkormányzat nem tud olyan alapot 
képezni, amivel a fiatalokat tudná segíteni a lakásvásárlásban. Ez lenne a másik dolog, hogy a 
fiatalokat helyzetbe hozni valamilyen kedvezményes lehetıséggel. A Képviselı-testület 
nagyon is megfontolja a döntéseit, nem herdáljuk a pénzt.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Az aranytojást tojó tyúkról egy gondolatot szeretnék mondani. Polgármester úr valóban a 
Képviselı-testület többségének a véleményét tolmácsolja, illetve a sajátját, de vannak néha 
ellenvélemények is. Név szerinti szavazás volt, úgyhogy elmondhatom, hogy alpolgármester 
úr és én voltunk azok, akik ellene szavaztunk a szolgáltatóház értékesítésének. A testület azt a 
döntést hozta, hogy értékesítsük, mindenki vonja le a megfelelı konzekvenciát, ehhez nem 
kívánok többet szólni. A benzinkút alatt lévı területhez viszont szeretnék. Nem 500 eFt-ért, 
hanem 6 millió Ft-ért akarja a Képviselı-testület értékesíteni, de én csak egy dolgot 
kérdeznék. Ha a 6 millió Ft-ot beteszi az ember a bankba, mikor hoz az neki 10 százalékos 
kamatot. Ez a terület 600 eFt-ot hoz évente az önkormányzatnak és 1-2 héten belül a testület 
valószínő el fogja adni, de én az leszek, aki ezt nem fogja megszavazni és remélem, hogy 
leszünk öten, akik nem fogják megszavazni. Itt kezdıdik az aranytojást tojó tyúknak a 
levágása és a vagyon elherdálása. A szolgáltatóházra valóban költeni kell, ezt nem vonom 
kétségbe, de a benzinkút alatti területre nem.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nekem teljesen más a véleményem. Azt látom, hogy a tulajdonos másnak a területén nem fog 
komoly beruházást csinálni. Ha 6 millió Ft-ért el tudnánk adni, azt gondolom, hogy nagyon jó 
boltot csinálnánk, még akkor is, ha a képviselı úr azt mondja, hogy ez elherdálása a 
vagyonnak. Meg kell nézni az üzemanyag árakat. Ha csak egy Ft-ot tesz rá literenként, máris 
azt a bérleti díjat ki fizette meg? A lakosság. Semmilyen tekintetben nem jó, ha a föld és az 
építmény nem egy kézben van. A földbérlettel is úgy van, hogy nem kap olyan gondoskodást, 
mint a saját föld. Arról kell majd dönteni, hogy azt a pénzt mire fordítsuk, hogy az hasznot is 
hozzon. 
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Bartók István, alpolgármester: 
 
Annyit szeretnék mondani a vagyon és a tartalék pénz elherdálására, hogy az elızı 
Képviselı-testülettıl örököltük a szennyvizet. Arra az önkormányzat 80 millió Ft-ot fizetett ki 
a HBF Hungaricum Kft-nek a pályázat írásáért. Ez ment el a tartalékolt 130 millió Ft-ból. A 
29 millió Ft-os elkülönített óvodai beruházásból az önkormányzat 23 millió Ft-os beruházást 
csinált, 6 millió Ft-ot spóroltunk meg így. Még mindig van tartalékunk. 
Az ingatlan eladással kapcsolatban, aki manapság építkezett, az tudja, hogy egy romos 
épületnek a felújítása nem kevés pénz. Meg lehet oldani olyan módszerrel, hogy pályázunk, 
de ezek a pályázatok olyan bizonytalanok, mint kutyának a vacsora. Vagy nyer, vagy nem 
nyer. Azonkívül bármilyen pályázatot nyújtunk be, van egy önrésze. Ha az önrészt az 
önkormányzat ki is tudja gazdálkodni, de nem biztos, hogy mindig megéri pályázni. Sokszor 
gazdaságélénkítıbb, ha eladjuk. Vegyük például az újfalusi volt varrodát. Ha találnánk rá 
vevıt és talán még munkahelyet is tudna teremteni, felújítaná, az önkormányzat ettıl jobb 
megoldást nem is tudna eszközölni. Különben nekünk kellene rákölteni, így az eladás ilyen 
tekintetben spórolás is lehet.  
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi terveirıl, beruházásairól, pénzügyi 
                 lehetıségeirıl. 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A Képviselı-testület az elıterjesztést megtárgyalta, elfogadta. Törvény írja elı, hogy 
költségvetési tervezetet kell készíteni, csak a furcsasága az, hogy akkor készítjük el, amikor a 
Parlament még nem döntött a költségvetési törvényrıl, csak tervezet formájában van meg. Mi 
is erre a tervezetre építettük, aminek nagyon sok bizonytalansága van. A bizonytalanságot 
még tovább fokozza a világgazdasági válság, amit tapasztalunk nap, mint nap. Ami 
befolyásolja majd ezt nagymértékben ez az önkormányzati törvény, mit fog jelenteni a 
szociális törvény. Azt látom, hogy igyekszik az állam azokon, akik segélyre szorulnak 
segíteni, például a lakásfenntartási támogatással, de ezekhez a dolgokhoz mindig hozzá kell 
tenni az önkormányzatnak, ami komoly kiadást jelent.  
Néhány szót mondanék arról, hogy mit valósítanánk meg 2012. évben. 
Említettem a Településgazdálkodási Kft-t. Megfontolandó, hogy azokat a munkákat, ami gépi 
munkák, azokat célszerő lenne a Kft-nek átadni és elindítanánk a konyhára való termelést is. 
Mindazokat, ami kézi munkaigényes, azt közfoglalkoztatottakkal fogjuk megoldani. 
Ösztönözni fogja a kormány az embereket, hogy egyre többen dolgozzanak és a munkájukért 
kapják a pénzt. A parkok öntözését megint önerıbıl kell megoldani, mert erre a pályázat nem 
adott lehetıséget. Egy automata öntözırendszerre érdemes költeni. Ami még fontos, a 
csapadékvíz elvezetése. A Bercsényi utca és a Dobó utca csapadékvíz elvezetésére már 
készülnek a tervek, a Csokonai utcában kissé nehezebb lesz megoldani.  
A szennyvízszállítás jelentıs költséggel megy a településen, annál lényegesen olcsóbb a 
vezetéken elszállított szennyvíz, de ez kérdés, hogy mikor és hogyan tud beindulni. A szilárd 
hulladékszállítás költsége is emelkedik, de ebben próbál az önkormányzat gátat szabni. Azt el 
kell azonban fogadni, hogy van egyszer egy infláció és van energia áremelés is, de figyelembe 
kell venni a lakosság terhelhetıségét. A szilárd hulladékszállításnál 6,7 százalékos, a vízdíjnál 
4,48 százalékos áremelkedés lesz.  



 13 

Jelentıs feladataink lesznek az intézményfenntartás területén, például az iskolánál a 
vizesblokk felújítása, a tanári szoba kifestése. A tornaterem tetıszerkezetének a felújítására a 
pályázat sajnos nem nyert, de ha látunk ilyet, akkor újra meg fogjuk pályázni. Az óvodának az 
alternatív főtését mindenképpen meg kell oldanunk. Az utak rendben tartását ebben az évben 
sikerült közfoglalkoztatottak bevonásával megoldani. Ha elkezdıdik a szennyvízberuházás, 
sok útnál az úttest lesz felvágva és akkor mart aszfalttal tudunk utat javítani.  
Dióhéjban ennyit a költségvetési tervekrıl. 
 
Kapás János, a lakosság részérıl: 
 
Amirıl beszélni fogok, az a közegészségügy szempontjából nagyon fontos. A fiam a Móra F. 
utcában lakik. Ott van olyan terület, ami nagyon gazos. A kislány unokám átment erre a 
telekre vadvirágokat szedni és két kullancs belement, szerencse, hogy nem lett semmi baja. 
Kíváncsiságból egy reggel én is belementem ebbe a gazba és három kullancs egybıl ráment a 
gumicsizmámra. Most már nem csak gaz, hanem egyéb cserjék is nınek ezen a részen. Kérem 
Önöket, hogy valamit csináljanak ezzel. De ilyen terület több is van sajnos a községben. 
Ezeket az embereket miért nem lehet megkeresni évtizedeken keresztül? Nem lehet, hogy a 
gyerekeket ne engedjük ki az utcára.  
Az Idısek Napközi Otthonánál lévı járdát valamikor az Esze T. utca lakói építették. Mikor 
megépítettük nagyon örültünk neki. Három hónap múlva egy teherautó végighajtott az elején, 
azóta 30 fokos szögben meg vannak dılve az elemek. Télen mutatvány rajta közlekedni, én is 
csúsztam már meg azon a részen. Ott van a Polgármesteri Hivatalnak az univerzális 
rakodógépe. Kiszámoltam, hogy a nyolc elemet 90 perc alatt helyre lehetne állítani. Nem 
tudom, hogy csúszott –e már meg ott valaki, mert addig úgy néz ki, hogy nem lesz 
megcsinálva. 
Öregszik a község. Eljárunk Kiskunfélegyházára, Csongrádra, Tiszakécskére okmányokat 
csináltatni. Van –e jogosítványa arra Tiszaalpár Önkormányzatának, hogy ez itt helyben 
megoldható legyen? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kb. háromnegyed éve felmértük a településen és 23 olyan lakás van, amit életveszélyesnek 
ítéltünk. Benyújtottuk a Kiskunfélegyháza Építési Hatóságának, de semmilyen visszajelzést 
nem kaptunk. Nyilvánvaló, hogy nem fogjuk annyiban hagyni. Való igaz, hogy nagyon 
rontják a település képét ezek az épületek, vagy az üres ingatlanok. A tulajdonost fel kell 
szólítani, hogy tartsa rendben.  
 
Kerekes Istvánné, a lakosság részérıl: 
 
A Liszt F. utcában is van ilyen ház, derékig érı gaz van a ház körül, ami ott van az borzalmas, 
nem igaz, hogy nem lehetne ellene valamit tenni. Fiatal házaspár, gyereket nevelnek és inkább 
elmennek máshová lakni, mert az önkormányzat biztosít nekik lakást.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha jól tudom, a kényszerbontás is el van rendelve arra a lakásra, csak az a kérdés, hogy ki 
csinálja meg. Elsısorban a Kiskunfélegyházi Önkormányzat feladata lenne. Másodsorban 
nekünk lenne érdekünk, hogy ilyenek ne legyenek. Ha megnézzük, hogy mennyi teher van 
ezen az épületen, akkor nem érdemes hozzáfogni, mert az veszteség nekünk. Egy ilyen bontás 
milliós tétel. İket erre kényszeríteni, kötelezni borzalmas nehéz. Úgy kerültek ki onnan, hogy 
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megroppant a fıgerenda és életveszélyessé vált az épület. Ez a veszély a mai napig fennáll, ha 
lesz egy komoly hó nyomás, az összenyomja. Keressük a megoldási lehetıséget, hogy tudjuk 
megoldani ezt a problémát.  
 
 
Kerekes Istvánné, a lakosság részérıl: 
 
Úgy érne többet, hogy az önkormányzat elbontaná, vagy addig várni, amíg valami probléma 
nem történik valakivel, ugyanis járnak oda haza.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nehéz a történet, mert meghatározott idıre kapták a lakást, amiben most vannak. Azt már 
meghosszabbítottuk, most még egyszer meg kellett hosszabbítani éppen a gyerekek miatt. 
Ezzel ık maximálisan visszaélnek. Keressük a megoldásokat ezekre az ingatlanokra, mert 
nem maradhatnak így.  
A járdát a fagy beállta elıtt a géppel helyrehozzuk. 
Az okmányirodából biztosan nem lesz semmi, pedig én is nehezményezem, mert különösen 
ezzel a technikával, amivel rendelkezik minden önkormányzat egy fél napos munkával ez 
megoldható lenne. Valószínő majd azt kell kialakítani, hogy valaki a hivatalban ebbe besegít, 
ha találunk erre egy fél állást, aki intézi a kapcsolatokat.  
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
A 2012-es évnek egyik fontos feladata még a temetkezésnek a kérdése. Imádkozzunk, hogy 
még egy ideig helyi vállalkozó kezében maradjon a temetkezés, mert ha kikerül másnak a 
kezébe, azt gondolom, hogy komoly áremelkedésekre számíthatunk. Tegyünk meg minden 
segítséget, hogy ez továbbra is Tiszaalpár fennhatósága alatt maradjon. Úgy hallottam, hogy 
egy bizonyos helyen egy egyszerő ravatalazó használat 97 eFt-ba kerül. Biztosítanak 4 széket, 
ha több kell azért fizetni kell.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egy pályázatot írt ki még az elızı Képviselı-testület, amit eredménytelenné nyilvánított. 
Azóta igazából nem került napirendre, de ha van ilyen szándék, akkor ezt napirendre kell 
vennünk. A temetı tisztasága és annak környezete miatt egyébként is tárgyalni kell róla. Volt 
olyan elképzelés, hogy a Településgazdálkodási Kft. csinálja, de elég komoly képesítés 
szükséges hozzá.  
 
Gálfi Mihály, a lakosság részérıl: 
 
Azt szeretném kérdezni, hogy lehet az, hogy Tiszaalpáron az 50 literes kukáért annyit 
fizetünk, mint a 70 literesért. Kiskunfélegyházán az 50 literes után fizetnek. Miért kell nekem 
többet fizetni, mint amit elszállítanak? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Amikor a hulladékszállítási konzorcium a megyében létrejött, a képviselı-testületek nem 
ismerték, hogy hova is fog ez majd vezetni. Legelıször beugrasztották a testületeket egy 
egymilliárdos hitellel. Második ilyen dolog, hogy 25 évre. Valahol ezeket ki kell termelni. 
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Jogos az elgondolás, hogy akinek kevesebb hulladéka van, kevesebbet fizessen, egy kisebb 
edény után, de ez az alap, erre igent mondott mind a 82 település. Ki lehetne válni ebbıl, csak 
akkor az összes ránk vonatkozó kamatterhet meg egyebet be kéne fizetnünk.  
 
Gálfi Mihály, a lakosság részérıl: 
 
Ezt értem, de miért kell nekem többet fizetni, mint amit elszállítanak. 
 
Dr. Menyhárt Anett, jegyzı: 
 
A helyi rendeletünkben a 70 literes kuka a legkisebb. 
 
Csík Jánosné, a lakosság részérıl: 
 
A Hunyadi u. 45/A. sz. alatt lakom, a kocsma a 47 sz. alatt van. Ami évek óta rontja a 
türelmünket. Nyitva van reggelig, sokszor be sem zár. Az a hangos zene, ami ott van, 
borzasztó. 1965. óta lakunk ott, addig, amíg nem volt ott a kocsma nyugalom volt. Azóta az 
utcában sincs nyugalom, mert leszaggatják a csatornákat, összeverik a redınyöket, a 
telefonvezetékeket kiszedik. Elmeháborító, ami ott megy nap, mint nap. Szeretném, ha 
valamilyen nyitva tartást rendelnének el, mert reggel már háromnegyed 5 órakor az autókat 
lehet hallani, mert be sem zár. Köszönöm szépen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Képviselı társakkal errıl már beszéltünk. Jegyzı asszonnyal is megtárgyaljuk és lépni fogunk 
ebben. Vannak erre példák a szomszéd településen, Lakiteleken sorra zárják be ezeket. A 
nyitva tartási idın túl, ha nem tartja be a feltételeket, akkor nagyon szigorúan fogunk fellépni. 
 
Kerekes Istvánné, a lakosság részérıl: 
 
Szégyen és gyalázat a falura nézve, hogy Mindenszentekkor kimentünk a temetıbe és a 
kapuban nincs elhelyezve hulladékgyőjtı. Messzirıl jöttek az emberek a sírokhoz és ez 
fogadta ıket. Milyen dolog ez? 
A másik dolog, hogy nem vagyok fajgyőlölı, de hová fog jutni ez a falu? Teljesen leépül. 
Rémisztı ez a sok idegen ember a településen. Ezeknek van munkahelyük, van mibıl 
megélni? Az lesz a vége, hogy a gyerekeink elköltöznek innen. Kihalnak úgy az emberek, 
hogy nem marad senki. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szomorú ez a kép, ezt én is így látom. Csak ha azt nézzük, hogy ebben az évben jó, ha 30 
gyerek születik a településen. Ennek sok oka van, ami miatt ez így van. Próbáltam úgy 
megakadályozni, hogy aki ide költözik és nincs munkahelye, megtagadni a lakcímkártyát, de 
nem tehettem meg sajnos, mert mindenkinek állampolgári joga oda költözni, ahova akar. Nem 
egyszerő kérdés ez, komoly gond lesz az egész országban. Két irányba lehet csak elmozdulni, 
az oktatás és a munka irányába. Kell hozzá határozott kormányzati szándék meg akarat. 
Sajnos nem tudok erre igazán megnyugtató választ adni. 
A temetıben egy idıben volt egy szemétlerakó konténer. Akkor meg mellé rakták a szemetet. 
Az sem volt jobb megoldás. A szelektív szétszedését kellene megoldani, meghatározott 
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helyekre. Az idén külön volt személy, akinek az volt a dolga, hogy próbáljuk megfogni azt, 
aki a saját szemetét is odaviszi. 
 
 
 
Bartucz István, településüzemeltetı: 
 
A temetıvel kapcsolatban annyiban egészíteném ki, hogy van szeméttároló konténer, csak a 
kerítésen belül. Amikor kívül volt, akkor egy hét alatt megtelt, mert a környékbıl oda hordták 
a szemetet. Egy megoldás lenne, hogy az idıseknek ne kelljen olyan messzire vinni a 
szemetet, hogy kisebb szeméttároló edényeket lehetne a sírok között elhelyezni és a 
közmunkások idınként kiürítenék. Arra szeretném kérni a lakosságot, figyeljék, hogy 
máshonnan ne rakják oda a szemetet, ennek az elszállítására nincs az önkormányzatnak 
pénze. 
 
Kacziba Sándor, képviselı: 
 
Szeretnék arra reflektálni, hogy a településünk lakossága átváltozik és gyerekeink itt tartása 
hogyan következzen be. Úgy gondolom, hogy a mi korosztályunk ebben nagyon hibás. Ez 
olyan, mint amikor egy szülı azt várja el az óvónıtıl, tanítónıtıl, hogy a fiából neveljenek 
embert. Úgy gondolom, hogy addig, amíg otthonról nincs indíttatás, addig, amíg nem 
nevelnek rajta annyit, hogy az óvónı és tanítónı bírjon vele, addig nem fog változni a helyzet. 
Ne azzal menjenek oda, hogy az én gyerekemnek meg ne próbálja húzni a fülét, mert baj lesz. 
Gondolkozzunk el azon, hogy megtettünk –e mindent annak érdekében, hogy gyerekeink itt 
telepedjenek le. Azért alakul át Tiszaalpár lakossága, mert hagyjuk, hogy átalakuljon.  
 
Gyıri István, a lakosság részérıl: 
 
Csongrád város polgármestere azt mondta a Képviselı-testület tagjainak, hogy szavazzátok 
meg a szemétszállítást, mert annál többet fog érni ez a cég, ha eladásra kerül, minél több 
nyereséget termel. A tiszaalpári polgármester is láthatná, hogy igenis nyomást lehetne 
gyakorolni rájuk, mert a csillagos égig fogják emelni a szemétszállítás díját.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jelenleg 6,7 százalékos az emelés. 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
 
Gyıri István, a lakosság részérıl: 
 
A Kántorpart és a Petıfi utcát a kiskunfélegyházi úttal összekötı út állapotával kapcsolatban 
mondanám, hogy szégyen, ahogy kinéz. Azért néz így ki, mert ellopták belıle az anyagot.  
A 30 millió Ft volt az óvoda felújításának költsége, ha az helyi vállalkozónál maradt volna, 
egy szót sem szóltam volna. De ez nem így történt. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van egy közbeszerzési törvény, aminek meg kell felelnünk.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a jelenlévıknek a részvételt és a 
közmeghallgatást 20,25 órakor bezárja. 
Azonnali intézkedést felvetı kérdés nem hangzott el.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                /:  Dr. Menyhárt Anett  :/ 
                             polgármester                                                           jegyzı 

 
 
 

/:  Kacziba Sándor  :/                                   /:  Barna Sándor  :/ 
                         jegyzıkönyv-hitelesítı                                jegyzıkönyv-hielesítı 
 
 
 
                      
 


