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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 148-10/2012. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 
               tartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Mővelıdési Ház nagyterme 
 
Jelen vannak: Dr. Vancsura István polgármester, 
                       Barna Sándor, Bartók István, Csernák Csilla, 
                       Kacziba Sándor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fı képviselı) 
                       Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
                       a lakosság részérıl 49 fı 
 
Külön meghívottak: Timafalvi László rendırkapitány 
                                  Dr. Patak Sándor Kiskunfélegyházi Rendırkapitányság részérıl 
                                  Tóth Roland rendır százados 
                                  Kovács Ernı Tiszakécske polgármestere, országgyőlési képviselı 
                                  Ajtai Elemérné CNÖ elnöke 
                                  Kontra György Trió Tv részérıl 
 
Bejelentéssel távollevı képviselık: Dr. Csernus Tibor, Dr. Taricska Tibor 
 
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselı: Dr. Vancsura Zoltán 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszönt mindenkit, aki a közmeghallgatásra a meghívást elfogadta.  
 

Kacziba Sándor képviselı 18,05 órakor kiment a közmeghallgatásról, 
így a jelenlévı képviselık száma: 5 fı. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
18,06 órakor megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, jelen van 5 fı képviselı. 
 
Jegyzıkönyvvezetınek Kovács Zoltánnét kéri fel, jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Dr. 
Puliusné Sárdi Mária és Barna Sándor képviselıket.  
 
A képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslattal egyhangúlag egyetértett.  
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismerteti a megtárgyalandó napirendi pontokat. 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató a település közbiztonságáról 
     Elıadó: Timafalvi László rendırkapitány,  
                   Kacziba Sándor a Tiszaalpári Polgárırség elnöke 
 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és 2012. évi költségvetésérıl, 
    folyamatban lévı pályázatokról, beruházásokról, helyi termékek értékesítésének  
    elısegítésérıl 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 5 igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató a település közbiztonságáról 
     Elıadó: Timafalvi László rendırkapitány, Kacziba Sándor, a Tiszaalpári Polgárırség  
                   elnöke 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szeretettel köszöntöm Timafalvi László rendırkapitány urat, illetve Dr. Patak Sándor urat a 
kapitányság részérıl és a körzeti megbízottakat.  
Mielıtt átadnám a szót a kapitány úrnak, szeretném megállapítani, hogy az elızı évekhez 
képest, lényegesen javult a település közbiztonsága, de errıl részletesen tájékoztat bennünket 
a kapitány úr. 
Köszöntöm Tiszakécske polgármesterét illetve országgyőlési képviselıt Kovács Ernı urat, 
köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. 
 

Kacziba Sándor képviselı 18,10 órakor visszajött a közmeghallgatásra, 
így a jelenlévı képviselık száma: 6 fı. 

 
Timafalvi László, rendırkapitány: 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Országgyőlési Képviselı Úr, Képviselı Urak-, Hölgyek, Hölgyeim 
és Uraim! 
Köszönöm, hogy ismételten tájékoztatást adhatok Tiszaalpár közrend, közbiztonságáról. Egy 
évvel ezelıtt jöttem el Önökhöz azzal, hogy egy koncepciót állítsunk fel annak érdekében, 
hogy minél jobb és biztonságosabb legyen Tiszaalpár. Örömmel jelenthetem, hogy ez sikerült. 
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Természetesen nem lehetünk száz százalékosan megelégedettek, de azt hiszem, hogy közös 
összefogással elértük azt a célt, amit magunk elé kitőztünk. A rendırség a maga részérıl 
vállalta, hogy a négy körzeti megbízottal egy olyan fokozott ellenırzéssorozatot hajt végre, 
amelynek eredményeképpen visszaszorítjuk a betöréses lopásokat, lopásokat, erıszakos 
cselekményeket. Ez sikerült, hiszen több mint 20 százalékkal csökkent az elkövetett 
bőncselekmények száma.  
Vállalta továbbá a rendırség azt, hogy a kábítószerrel kapcsolatos visszaélésekben 
hatékonyan lép fel. Ez részben sikerült csak, de ez nem csak a mi hiányosságunkon múlt. 
Márciusra vártuk azt a törvénymódosítást, amellyel a kábítószernek jelenleg nem minısülı 
drogokat tiltó listára vették volna. Sajnos ezek borzasztó hatással vannak a szervezetre, de ezt 
a jogszabályok alapján még nem sikerült kiküszöbölni. Sok eljárást, házkutatást folytattunk 
ebben az ügyben, de sajnos annyiból nem járt eredménnyel, hogy a talált drog bevizsgáltatása 
során kiderült, hogy nem minısül kábítószernek, így az eljárást nem tudtuk lefolytatni. 
Az önkormányzat példaértékően besegített abban, hogy szorosabbra fogjuk az 
együttmőködést a körzeti megbízottakkal. Nem csak szóban és tettekben segített, hanem 
anyagi segítséget is nyújtott. Üzemanyag felhasználásunkat bıvítette azért, hogy minél több 
helyre el tudjanak jutni kollegáink. A számítógépes rendszerünk fejlesztésével, internet 
hozzáféréssel a környezı települések közül a legnagyobb mértékben Tiszaalpár vette ki a 
részét a közbiztonság javításában, illetve a kollegáim segítésében. Ezt megköszönöm, és hálás 
vagyok érte. 
Közös helyi szolgálatokat kellett szervezni a polgárırséggel, aki a legfıbb szövetségese a 
rendırségnek. A közös szolgálatok eredményeképpen nagyon sok információt kaptunk a 
polgárırségtıl. Ezek a közös szolgálatok nagyon hatékonyak voltak, ezért szeretném 
megköszönni a polgárırség vezetıjének, Kacziba Sándor úrnak az éves munkájukat. 
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Önöknek is, hiszen Önöket kértük 
meg, hogy jelzéseket tegyenek felénk, értesítsenek bennünket, ha egy bőncselekményt, 
szabálysértést észlelnek azért, hogy minél hamarabb reagálhassunk ezekre. 
Ezek eredményeképpen a vagyon elleni bőncselekmények, lopások, betöréses lopások, 
csalások stb. 42 százalékkal csökkentek, ami nagyon jó eredménynek tekinthetı. Sajnos 2 
rablás is volt ebben az idıszakban, amelyeknek viszont sikerült az elkövetıit felderíteni. Az 
erıszakos jellegő bőncselekmények közül a testi sértések, garázdaságok száma nem változott. 
Nem jelentıs a számuk, de mégis jelen van, ezért mindenképpen fokozni fogjuk az 
ellenırzéseket, elsısorban az italmérı helyek környékén. A balesetek száma is csökkent 
nagyon jelentısen, 32 százalékkal. 
Április 24-e Szent György napja és a rendırség napja és ebbıl az alkalomból az év rendıre 
kitüntetések átadására is sor került. Tiszaalpáron munkája kiemelkedı eredményeképpen 
Török Roland fıtörzsırmester urat zászlóssá léptette elı a Bács-Kiskun Megyei Rendır- 
fıkapitányság vezetıje. Ezúton gratulálok neki. 
A közös munkát tovább kell folytatni, ennek érdekében továbbra is várjuk jelzéseiket, várjuk 
az önkormányzat és a polgárırség segítségét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszönöm kapitány úrnak a hozzászólását. Átadnám a szót Kacziba Sándor úrnak, a 
polgárırség elnökének. 
 
Kacziba Sándor, képviselı, a polgárırség elnöke: 
 
Köszönöm a polgárırség nevében Timafalvi úr dicsérı szavait, viszont nekünk nem ez a 
dolgunk, hogy a dicsérı szavakat lereagáljuk. Ez a munka úgy sikerült ilyen jól, mert az Önök 
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információja által sikeresebb volt a munkánk, mint az elmúlt években. Továbbra is ezt kérem 
Önökrıl. 
Közel 300 éjszakát töltöttek polgárıreink a település kül- és belterületein, ami nem kis szám a 
környezı településekhez képest. Igaz, hogy a környezı településekhez képest jobban vannak 
biztosítva az anyagi feltételeink. Az elmúlt évben olyan pályázati pénzhez jutottunk, ami a 
Polgárır Egyesületet elırébb juttatta. 
A bőncselekmények számát érzékeltetném Tiszaalpár Nagyközség területén. 
 
- Lopás                                                                2010-ben 30 db, 2011-ben 23 db. 
- Betöréses lopás                                                 2010-ben 20 db, 2011-ben 6 db. 
- Sikkasztás                                                         2010-ben  2 db, 2011-ben 1 db. 
- Csalás                                                               2010-ben  2 db, 2011-ben  0 db. 
- Vagyon elleni egyéb bőncselekmény              2010-ben 8 db, 2011-ben 5 db. 
- Szándékos testi sértés                                      2010-ben 9 db, 2011-ben 8 db. 
- Garázdaság                                                      2010-ben 3 db, 2011-ben 3 db. 
- Igazságszolgáltatás elleni bőncselekmény, 
   bírósági végrehajtás akadályozása                   2010-ben 0 db, 2011-ben 2 db. 
- Magánlaksértés                                                 2010-ben 1 db, 2011-ben 0 db. 
- Zaklatás                                                            2010-ben 1 db, 2011-ben 3 db. 
- Közúti baleset okozása                                    2010-ben 2 db, 2011-ben 1 db. 
- Jármővezetés ittas, vagy bódult állapotban     2010-ben 2 db, 2011-ben 1 db. 
- Visszaélés kábítószerrel                                   2010-ben 0 db, 2011-ben 2 db. 
- Közrend elleni egyéb bőncselekmény             2010-ben 9 db, 2011-ben 1 db. 
- Gazdasági egyéb bőncselekmény                    2010-ben 1 db, 2011-ben 0 db. 
 
Van egy pár olyan adat, hogy ha jobban odafigyelnénk egymásra, akkor ezeken lehetne 
változtatni. Hogy a lakosságot mindig kérjük a segítségnyújtásra, és e nélkül nem jutunk 
elıre, ez arra az esetre is vonatkozik, amikor olyan információval kellene szolgálni, hogy a 
legjobb barátomat, szomszédomat, munkatársamat kellene feladni. Ha olyan dolgokat 
tapasztalunk, akkor igen is tegyük meg, mert akkor nagy valószínőséggel, legközelebb nem 
történik meg.  
Köszönöm szépen. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszönöm szépen Kacziba Sándornak a polgárırség elnökének a tartalmas beszámolóját. 
A település közbiztonságáról a képviselı uraknak van –e kérdése, hozzászólása? 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Köszöntök mindenkit.  
Úgy gondolom, hogy a kapitány úr, illetve Kacziba Sándor a polgárırség elnöke részletes 
beszámolót tárt a lakosság és a képviselı-testület elé a helyi közrend, közbiztonsággal 
kapcsolatban. Úgy ítélem meg, hogy ezt az egészet komplexen kell kezelni, ami három 
pillérre épül. Az egyik pillér a négy körzeti megbízottunk, a másik pillér a tavaly 
újjászervezett polgárırség, akik mindent megtesznek azért, hogy a lakosság elégedett legyen. 
A harmadik pillér pedig a településen kialakított térfigyelı kamerarendszer, nyolc kamera 
került felszerelésre. Polgármester úrnak említettem testületi ülésen, hogy figyeljük azokat a 
pályázatokat, amelyekkel ezt még bıvíteni tudjuk, mert ez a rendszer 16 kamerát képes 
eltartani. 
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Ennyivel szerettem volna hozzászólni, és ahogy a kapitány úr is említette, teljesen nem lehet 
megnyugodni, mindenki végezze a dolgát és bízzunk abban, hogy legalább ezt a szintet tartani 
tudjuk. Köszönöm szépen. 
 

Dr. Vancsura Zoltán képviselı 18,30 órakor megérkezett a közmeghallgatásra, 
így a jelenlévı képviselık száma: 7 fı. 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Van –e a jelenlévıknek kérdése, hozzászólása? 
 
Kiss Imre, a Nyugdíjas Baráti Kör részérıl: 
 
Tisztelettel köszöntöm kapitány urat, köszönöm az értékes beszámolóját. Ma kaptam az 
értesítést, hogy jövı héten csütörtökön 17,00 órakor tartjuk a taggyőlésünket. A 
kiskunfélegyházi rendırségrıl egy hölgy munkatárs fog érkezni, aki a bőnmegelızéssel 
kapcsolatos elıadást fog tartani egy rövid filmvetítéssel egybekötve. Mindenkit szívesen 
látunk a taggyőlésünkre és az elıadásra. Köszönöm szépen.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszönöm szépen a tájékoztatót. Van –e még kérdés, hozzászólás? 
Mivel kérdés, hozzászólás nincs, ezt a napirendi pontot lezárom. Még egyszer megköszönöm 
kapitány úrnak és a rendırségnek a 2011. évi munkáját, a polgárırségnek az áldozatos, 
szabadidejüket feláldozó munkáját.  
A javuló eredmények nem azt jelentik, hogy most már nyugodtan hátradılhetünk a székben, 
hanem továbbra is ébernek kell lenni. 
 

Timafalvi László rendırkapitány és Dr. Patak Sándor a kapitányság részérıl  
18,36 órakor távoztak a közmeghallgatásról. 

 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és 2012. évi költség- 
                 vetésérıl, folyamatban lévı pályázatokról, beruházásokról, helyi termékek  
                 értékesítésének elısegítésérıl 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2011. évben az önkormányzat egy jó évet zárt. A 2011. évi bevétele 765.771 eFt, a kiadás 
730.818 eFt, 35 millió Ft plusz bevétele származott az önkormányzatnak 2011. évben.  
Az eredeti számok ennél sokkal magasabbak voltak, 1 milliárd fölött volt a tervezés, de mivel 
a szennyvízberuházás nem kezdıdött el, így annak az összege természetesen nem szerepel a 
zárszámadásban. Még ebben az évben sem fog elkezdıdni a beruházás, de a pályázat nyert ezt 
már közzétettük, viszont a közbeszerzés még ezután fog megtörténni. Mivel ez egy uniós 
pályázat, így elég hosszadalmasak ezek a tortúrák. Ez év december 7-ig kell az utolsó pecsétet 
is rátenni a pályázatokra és vélhetıleg a következı év januárjában fog elindulni a beruházás. 
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Néhány számot szeretnék a 2011. évi zárszámadásról elmondani. Kétfele választanám, 
egyrészt a Polgármesteri Hivatal, másrészt a településen önálló költségvetéssel rendelkezı 
intézmények, ilyen az általános iskola, az óvoda. 
Polgármesteri Hivatal kiadásai 2011. évben 86 millió Ft volt, ez magában foglalja az összes 
munkát, amit a hivatal végez. 
Közösségi mővelıdési tevékenység kiadásai: Ez a Mővelıdési Ház, ami nem önállóan, hanem 
közösségi színtérként mőködik, nincs önálló vezetıje, hanem a hivatalhoz van beintegrálva, 
10 millió Ft-ba került az elmúlt évben.  
Településüzemeltetési feladatok: Beletartozik a zöldterületek kezelése, külterületi utak 
javítása, kátyúzás, és egyéb szolgáltatások a köztemetıvel bezárólag, mintegy 63 millió Ft 
kiadás volt az elmúlt évben.  
Elszámolás tekintetében az önkormányzat hivatalához tartozik a védınıi szolgálat, mintegy 
7,6 millió Ft volt.  
A Gondozási Központ 2011. évi kiadása 66 millió Ft volt. 
Igen jelentıs tétel az önkormányzat kiadásaiban a szociális jellegő ráfordítások, ami 104 
millió Ft volt. Ennek a megoszlása: gyermekvédelmi támogatás 7 millió Ft, lakásfenntartási 
támogatás 18 millió Ft, a legnagyobb szám a rendszeres szociális segély 64 millió Ft. 
Azt látjuk, hogy minden évben valamelyest nınek ezek az összegek, ez mutatja azt is, hogy a 
település lakói egyre inkább szegényednek és egyre inkább rászorulnak a támogatásokra. 
Azonban azt gondolom, hogy ez nem lehet egy végsı cél, teljesen más irányba kell fordulni a 
településnek. 
 
Néhány adatot szeretnék elmondani a bevételekrıl: 
Vannak az önkormányzatnak sajátos mőködési bevételei, ilyen például a helyi adó. 
Ebbıl a legnagyobb összeg az iparőzési adó, amely 38 millió Ft. 
Vannak úgymond állam által átengedett adók, mint például a személyi jövedelemadó, ez 
mintegy 157 millió Ft volt 2011. évben. 
Gépjármőadó 24 millió Ft volt 2011. évben bevételként az önkormányzatnak. 
Az önkormányzat központi hozzájárulásai jelentıs összeg még, 280 millió Ft. 
Igen magas az állam támogatása a szociális jellegő ráfordítások tekintetében. 
A jövedelempótló támogatásokra közel 80 millió Ft-ot kaptunk az elmúlt idıszakban. 
Az önkormányzat intézménye jelenleg az általános iskola, január 1-jétıl elmegy állami 
irányításba, így a költségek egy része is elmegy. Az óvoda jelenlegi ismereteink szerint 
teljesen marad az önkormányzatnál. 
 
Néhány szót szeretnék mondani az önkormányzat 2011. évi beruházásairól. 
A felújítások mintegy 40 millió Ft-ot tesznek ki, a teljes összeg durván 50 millió Ft. 
Ebbıl két jelentısebb összeget emelnék ki. Az iskolai nyílászárókra nyertünk egy pályázatot, 
ennek a kiegészítése 13 millió Ft volt és az óvoda bıvítésére nem láttunk pályázatot, így saját 
erıbıl valósítottuk meg, ami több mint 27 millió Ft volt. 
 
Néhány számot szeretnék ismertetni, amely a település vagyonát jellemzi, ebbe benne van 
minden, az utaktól kezdve az önkormányzati ingatlanokig.  
A település vagyona 2011. évi kimutatás szerint 3.314 millió Ft volt, ebbıl BÁCSVÍZ 
részvény 27 millió Ft és az önkormányzat kintlévıségei, az adótartozások több mint 13 millió 
Ft. 
Ennyit szerettem volna elmondani a 2011. évi zárszámadásról és egy néhány szót mondanék a 
2012. évi költségvetésrıl. 
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Az intézmények mőködéséhez kb. ugyanannyi pénzre lesz szüksége, mint az elızı évben, de 
ha figyelembe vesszük az ÁFA emelkedést, a szennyvízberuházást, ami 2012. évben el fog 
indulni és ebben az évben már elkezdi a költségvetést terhelni a költsége.  
Az önkormányzat még az elızı évek takarékos gazdálkodása, illetve az utóbbi évek 
viszonylag jó gazdálkodása miatt rendelkezik ezzel az összeggel, de jön a 2013-as, 2014-es év 
is és azokból az évekbıl elıre semmit sem látunk, illetve csak a megszorításokat halljuk. 
Néhány számadat a bevételekrıl. Amit az állam ad, az mintegy 460 millió Ft, egyéb bevételek 
kb. úgy alakulnak, mint az elmúlt évben. 
A település közvilágítása 10 millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Idınként érkezik kérés, 
hogy szeretnének több helyen lámpát. A testületnek van egy olyan döntése, hogy május 31-ig 
átnézzük a település összes világítótestét és megnézzük, hogy hol szükséges, hova kellene 
még tenni, és hol lehetne ezeket csökkenteni. Másik lehetıség, hogy energiatakarékos égıkre 
cserélnénk az a világítótesteket. 
A segélyekre fordított összeg az elızı évben 104 millió Ft volt, most 107 millió, ez 
folyamatosan emelkedik. Úgy gondolom, hogy más irányba kell terelni a segélyeket, erre 
nagyon komoly kormányzati szándék is van, bízom benne, hogy ebben együttesen el tudunk 
mozdulni, mert Tiszaalpárnak nagyon jó adottsága van, elsısorban a mezıgazdaság területén.  
Röviden ennyit szerettem volna a költségvetésrıl elmondani. 
 
Néhány gondolat a folyamatban lévı pályázatainkról. 
 
Egy településnek ma meghatározó bevételi forrása, illetve a fejlesztéseknek nagyon fontos 
kulcsa a pályázatok és azoknak a figyelése. A településen egy heti nyolc órás pályázati 
referenst alkalmazunk, aki részint figyeli a pályázatokat, részint azokat a pályázatokat, amik 
úgymond az egyszerő körbe tartoznak, nem nagy összegőek azokat saját maga készíti, illetve 
a hivatal dolgozói segítik. Nagyobb összegő, nagyobb pályázatokat pályázatíró céggel 
készíttetjük. Messzire nem lehet a pályázatokkal nyújtózkodnunk, mert a két beruházás, a piac 
és a szennyvízberuházás eléggé igénybe veszi az önkormányzat költségvetését. Olyan 
pályázat nincs, ahova nem kell önerıt biztosítani, így elég nehezen tudunk pályázni, és kevés 
pályázat nyer.  
Pályázati lehetıségeink, amihez saját forrás kell 15 %-os önrésszel mintegy 15 millió Ft, ez a 
település intézményeinek a világítás energiájának a kiváltása lenne napenergiával. Ez egy 
nagyon jó pályázati lehetıség és az elınye, hogy amennyiben nyer a pályázat, akkor 
Tiszaalpár közintézményeiben biztosítaná az áramellátást. Számításaink szerint ez a 
beruházás három év alatt megtérül. Úgy gondolom, hogy még ebben a szorított világban is 
erre áldozni kell és örülök neki, hogy képviselı-társaim ezt támogatták.  
 
Beruházásokról már tettem említést. A piac nagy lendülettel épül mintegy két hét múlva kész 
lesz, de hogy mikor fog megnyílni arra nem merek ígéretet tenni annak ellenére, hogy van egy 
dátum, ez június 30., illetve az elszámolás végsı határideje július 30. Bugacon már készen 
van a piac egy éve, de különbözı engedélyek beszerzése miatt a mai napig nincs megnyitva. 
Nagyon remélem, hogy mi nem esünk ebbe a csapdába. 
A Sportegyesületnek volt egy jelentıs beruházása LEADER pályázatból, ez ebben az évben 
tovább bıvül egy kerítésbıvítéssel. 
 
Néhány mondatot elmondanék a helyi termékek értékesítésének a lehetıségérıl. 
 
A piac pályázat két részbıl állt. Egyrészt magának az épületnek a megvalósítása, másik része 
úgymond szakmai rész, ahol a leendı árusokat készítette fel az Agrárkamara Közhasznú Kft-
je. Ennek a tanfolyamnak egy befejezı része lesz a védjegyrıl szóló rész. A védjegy arról 
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szól, amikor egy helyi termékre azt mondjuk, hogy az egy tiszaalpári sajátosság. Az, aki ezzel 
akar piacra menni, az erre a védjegyre pályázhat. Ezt, mint egy matricát ráragaszthatja a 
termékére, és ez igazolja annak a minıségét, azt, hogy ez egy helyi tiszaalpári termék. Bízom 
abban, hogy többen fognak Tiszaalpáron ilyen helyi védjegyre pályázni.  
Azt tervezzük, hogy a piac 6,00 órától lesz nyitva egyelıre egy héten két napot, és úgy 
gondolom és remélem, a képviselı-társaim egyetértenek vele, hogy ebben az évben ne 
szedjünk helypénzt. 
 
Röviden ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. 
Képviselı-társaimnak van –e ezzel kapcsolatban észrevétele? 
 
Kacziba Sándor, képviselı, a Polgárırség elnöke: 
 
Szeretném polgármester úr tájékoztatóját annyiban kiegészíteni, hogy a társasági adó 
befogadására jelen pillanatban csak a Sportegyesület alkalmas. Kérem azokat a cégeket, akik 
társasági adó befizetık, hogy keressék meg ezzel egyesületünket, ezzel településünket tudjuk 
segíteni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sok minden kimaradt a beszámolóból, többek között az is, hogy az önkormányzat a település 
civilszervezeteit támogatta. Az idei költségvetésbıl 6,5 millió Ft támogatás jut a 
civilszervezeteinknek, ezek az összegek jó célra fordítódnak, ezt jó lenne megtartani a 
következı évek szorító költségvetése mellett is.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, ezt a napirendet lezárom. 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A közmeghallgatásra meghívót küldtem Dr. Kerényi János kormánymegbízottnak abból a 
célból, hogy tisztázni kellene egy kérdést, ez pedig a járásnak a kérdése. Tiszakécskéhez 
soroltak bennünket, ami nehéz kérdés, mert nem polgármester úrral és Tiszakécskével van 
problémánk, ami miatt Kiskunfélegyházát kértük, hanem elsısorban az utazással. A járások 
elsısorban államigazgatási ügyek intézésére szolgáló kormányhivatalok. Kiskunfélegyháza 
felé egy elég jól kiépített kapcsolat van utazás szempontjából, de sajnos Tiszakécske felé 
rendkívül rossz a közlekedés. Ez volt az egyik fı indokunk, ami miatt Kiskunfélegyházához 
kértük átsorolásunkat. A tradicionális kapcsolatokat is említhetném, korábbi járáshoz is oda 
tartoztunk, iskolába oda járnak a gyerekeink, kórház, rendırség, okmányiroda stb. oda kötnek 
bennünket. Tegnap egy szomorú hírt hallottam; az elızetes hírek arról szólnak, hogy végül is 
Tiszakécskénél fogunk maradni. Képviselı úr biztos többet tud nekünk errıl mondani.  
Átadnám a szót Kovács Ernı képviselı úrnak, polgármester úrnak. 
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Kovács Ernı, Tiszakécske polgármestere, országgyőlési képviselı: 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselı-testület, Tiszaalpári Polgárok! 
 
Nagy örömmel hallottam és tudtam is, hogy az Önök gazdálkodása rendben van. Nem is 
tudom, hogy lehetne –e tekintetben összehasonlítani Kiskunfélegyházát Tiszaalpárral, hiszen 
ott, ha ilyen közmeghallgatás lenne, sokkal több probléma lenne. Boldog vagyok, hiszen 
amikor eljövök Önökhöz, akkor a polgármester úr mindig szokott mondani olyat, amiben a 
segítségemet kéri, hál Istennek ezek közül sikerült is néhányat teljesíteni. Az új járások 
kialakításánál kormányrendelet fogja megszabni, hogy hogyan fogja a kormány irányítani és 
intézni az ügyeit. Tiszakécske városa Tiszauggal szemben, vagy korábban Szentkirállyal 
szemben több esetben is államigazgatási feladatot látott el. Amikor Tiszaugon a jegyzı úr 
elment, akkor polgármester úr a mi jegyzınket kérte fel, hogy helyettesítse, mert meg van 
elégedve Tiszakécske városával. Bárhogy is alakul a dolog, mi azt szeretnénk, hogy az 
önkormányzatok a legtöbb feladatot helyben végezhessék. Mindenféle ellenırzés, ami 
Tiszakécskén történt örömmel hallom, hogy ezek kiváló eredménnyel zárulnak. Több 
településrıl járnak hozzánk ügyeket intézni, és azt mondják, hogy szeretnek Tiszakécskére 
jönni, mert az ügyeiket egészen másképpen intézik, emberibb módon, mint egy nagyvárosban, 
mert ott személytelenek. Mindig azt kérem a hivatal dolgozóitól, hogy mi vagyunk az 
emberekért, és senkit nem küldünk el. Szeretnénk segíteni a kisebb településeken, például 
Tiszakécske városa felajánlotta az autóját az orvosi ügyelethez. 
Ha ez a döntés megszületik 2013. január 1-jén, akkor ez a mi felelısségünk, hogy az itt élı 
polgárok számára úgy alakítsuk az elérhetıséget, hogy az a reggeli, délelıtti és a délutáni 
órákban egy olyan kiszámíthatóságot nyújtson mindenkinek, hogy az ügyeit el tudja intézni. 
Ezt tudom Önöknek megígérni, és ennek érdekében mindent megteszek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Köszönöm polgármester úr értékes hozzászólását. 
Nyilvánvaló, hogy ebben a végsı szót nem mi mondjuk ki, hanem egy kormányhatározat. 
Tudjuk, hogy a közigazgatásban onnantól kezdve nincs apelláta. Azon kell munkálkodnunk, 
hogy az utazási körülmények jobbak legyenek, ami nem lesz könnyő, ezt elıre látom. Várjuk 
a döntést, és annak megfelelıen kell utána lépnünk. Polgármester úrnak korábban is 
mondtam, hogy amennyiben nem oda tartoznánk, mi akkor is összetartozunk. A Tisza menti 
települések jellegzetes adottságokkal rendelkeznek, ami közös érdekünk, azokba 
természetesen össze tudunk fogni. 
 
Barna Sándor, képviselı: 
 
Tegnapi napon áttekintettem a járásokról szóló törvényjavaslatot, készülve a mai 
közmeghallgatásra és arra kellett, hogy rájöjjek, hogy azok a hatáskörök, amelyek a jegyzıtıl 
a járásokhoz kerülnek, a tiszaalpári lakosságot kis mértékben érintik. Ez a nagyvárosokról 
szól, a nagyvárosi okmányirodákról, a körzetközpontokról. Bárhová is kerüljünk, 
Kiskunfélegyházára vagy Tiszakécskére, amit eddig helyben el lehetett intézni, az továbbra is 
így fog maradni. Mindenki tudja, aki bemegy Kiskunfélegyházára az Okmányirodába 
személyi igazolványt vagy jogosítványt újíttatni, kriminális, ami ott zajlódik. Lemegyünk 
Csongrádra, tíz perc múlva jöhetek haza a megújított személyi igazolvánnyal, vagy 
jogosítvánnyal. Úgy gondolom, hogy ha nem Kiskunfélegyházához kerülnénk, senki ne 
keseredjen el, mert lehet, hogy sok minden úgy marad, mint eddig. Kovács Ernı polgármester 
úr szavaiból azt szőröm le, hogy ha Tiszakécskére kell majd mennünk személyi igazolványt 
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újíttatni, akkor ott is úgy fog történni, mint Csongrádon. A kormánymegbízott úr a Kontra 
címő mősorban azt a kijelentést tette, hogy ha és amennyiben nem tudja támogatni azt a 
kérést, hogy Tiszakécske helyett Kiskunfélegyházához tartozzunk, akkor egy kormányablakot 
alakít ki Tiszaalpáron. Kb. 300 kormányablak lesz kialakítva az országban, ez azt jelenti, 
hogy a települések 10 százalékán. Bízzunk benne, hogy nálunk is kormányablak fogja 
szolgálni a lakosságot, ha ezt el tudjuk érni, akkor még kevesebbet kell eljárni, az alapvetı 
dolgaikat helyben el tudják intézni.  
 
Szederkényi Zoltánné, a lakosság részérıl: 
 
A tiszakécskei polgármester úrhoz lenne pár szavam. 
Amit mondott tökéletesen fedi a valóságot, egy dolog, ami mindenkit zavar a faluban és 
problémát okoz, ez a közlekedés. Az idısebb embereknek ezt nehéz megoldani, mert 
Lakiteleken csak átszállással tud a vonaton közlekedni, ahol peron sincsen, alig tudnak 
lejönni. Se busz-, se vonatközlekedés nincs. Nem Tiszakécske ellen van kifogásom, hanem 
úgy gondolom, hogy elıször meg kellene oldani azokat a feltételeket, hogy el tudjunk jutni. 
Nekem is az a véleményem, hogy egyébként kiválóan, kedvesen oldották meg a feladatokat a 
jogosítvánnyal, személyi igazolvánnyal kapcsolatban, nem úgy, mint Kiskunfélegyházán, de 
nincs megoldva az alapvetı dolog, a közlekedés.  
 
Kovács Ernı, Tiszakécske polgármestere, országgyőlési képviselı: 
 
Örülök, hogy arról a szolgáltatásról, amit tılünk kap, arról jó véleménye van, nagy baj lenne, 
ha ez másképp lenne. Ha én most oda megyek a Volán igazgatójához, és azt mondom, hogy 
kérünk három új járatot Tiszakécske és Kiskunfélegyháza között azért, mert Tiszaalpár 
Tiszakécskéhez fog tartozni, ezért nem mehetek oda. Ha megjelenik a kormányrendelet, akkor 
a polgármester úrral együtt, az Önök kérésének megfelelıen próbálunk ebben elırébb jutni, 
ezt megígérhetem. Azon is gondolkodom feltételes módon, hogy közelebb hozzuk a 
tiszaalpári, a lakiteleki és a tiszaugi emberekhez ezt a szolgáltatást, közelebb vigyük a 
vasútállomáshoz, ha a vasúttal tudunk kedvezıen megegyezni.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a jelenlévıknek a részvételt és a 
közmeghallgatást 19,30 órakor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
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