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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám: 2800/2013. 
 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 30-án 

tartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Mővelıdési Ház nagyterme 
 
Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester 
  Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Barna Sándor, Csernák Csilla 
  Dr. Csernus Tibor, Gyıri István 
  Dr. Puliusné Sárdi Mária 
  Dr. Vancsura Zoltán (8 fı képviselı) 
  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna aljegyzı 
  a lakosság részérıl 30 fı 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemérné, CNÖ elnök 
 Trió Tv. 
    
Bejelentéssel távollevı képviselı: Kacziba Sándor 
     
Jegyzıkönyvvezetı: Török Annamária 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévıket. Megállapította 18:10 órakor, hogy a képviselı-testület 
határozatképes, jelen volt 8 fı képviselı. Bemutatta az aljegyzı asszonyt. 
Ismertette a napirendi pontokat: 
 
Javasolt napirendi pontok: 
 
1. 2012. évi zárszámadás 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
2. 2013. évi költségvetés 
    Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
3. Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások a lakosság részérıl 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a javasolt napirendi pontokat. 
 
A képviselı-testület a javasolt napirendi pontokkal 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartóz-
kodás nélkül (1 fı nem vett részt a szavazásba) – egyetértett. 
 
 

1.) napirendi pont: 
 

 Tárgy: 2012. évi zárszámadás 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A 2012. évet úgy zárta a testület, hogy a pénztartalék, ami az elızı években rendelkezésre 
állt, folyamatosan fogy. A feladatok és a kiadások egyre nınek, a bevételi forrás pedig csök-
ken. Ezt mindenki érzi a családi költségvetésen is. Mindezek mellett a település nem volt 
veszteséges, nem kellett hitelt felvenni. Jól gazdálkodtak, a fejlesztések még hagynak maguk 
után kívánni valót, de a lehetıségekhez képest megvalósították, amit beterveztek és a pályáza-
tokat, amelyekre lehetıség volt, benyújtották. Sajnos fontos pályázatok viszont nem nyertek. 
Az egyik az iskola tornacsarnokára beadott pályázat, ami már 2. éve nem nyert. Jelentıs be-
ázások voltak, amit tőzoltó munkával megakadályoztak. A másik az ökoturisztikai pályázat, 
amelynek keretében a tiszaújfalusi részen a régi tanácsháza épülete egy pihenıházzá alakult 
volna át. Mindenki csodálja a település szépségét és adottságait, de úgy látja nem tud a község 
belıle profitálni. A belügyminiszter úr kérte azokat a településeket, amelyek jól gazdálkodtak 
és nem volt hitelük, hogy különbözı kérelmeket nyújtsanak be. Tehát benyújtásra került a már 
említett két dolog és még 7 javaslat, ebbıl kettıt említett: a gyermekorvosi rendelı felújítását, 
illetve a munkanélküliség megoldására a földhasználatot, a helyi adottságokat kihasználva. 
300 hektár földre tartana igényt az önkormányzat, ami jelenleg állami tulajdonban van. Várják 
a választ, mert az erre a célra létrejött Szociális Szövetkezetbe nagyon sok embernek tudná-
nak munkahelyet biztosítani. A TSZ-ek idejében is nagyon jól mőködı szervezet volt. A költ-
ségvetésbıl jelentıs összeget fordítanak segélyekre. 
Néhány számot ismertetett a zárszámadás kapcsán: a bevétel 728 millió 406 ezer forint, a ki-
adás 760 millió 178 ezer forint. A különbség 32 millió forint. Azért nem keletkezett hiány, 
mert az elızı évi tartalékokat használták fel. Az önkormányzathoz tartozó intézmények közül 
a Polgármesteri Hivatal kiadása 65 millió forint, a Gondozási Központé 70 millió forint, az 
általános iskola kiadása 231 millió forint, az óvodáé 69 millió forint. A 2013. évi tervezett 
költségek a hivatalnak 90 millió forint. Ez adódik abból, hogy az iskola részei átkerültek a 
hivatalhoz. A Gondozási Központnak 71 millió, az óvoda 154 millióra emelkedett, az iskola 
átszervezése kapcsán jelentıs feladat került az óvodához. Nagyon jelentıs a segélyezés, a 
tavalyi évben 103 millió forint volt, ami a költségvetés 1/7-ed része. Ebbıl közel 50 milliót 
tesz ki a tartós munkanélküliek részére történı juttatás. Ezután következik a gyermekvédelmi 
támogatás, lakástámogatás. Ennek egy részét nem is tudják befolyásolni, mert ha megfelelnek 
a jogszabályi elıírásoknak, akkor nem tudják visszautasítani. Ha ennek egy részét helyi mun-
kahelyteremtésre tudnák fordítani, más lenne a munkanélküliek aránya. A közutaknál szeren-
csésen pályáztak a tanyaprogram keretében. Az elızı évben 1 milliárd forint volt, a 2012. 
évben 1,5 milliárd forint volt. 50 millió forint volt a piacpályázat és ebben az évben az ön-
kormányzati utak karbantartására és védjegyekkel kapcsolatos támogatásra 10 millió forintot 
nyertek. A tárcsát, ami a piactéren van, és egy győrőshengert is ebbıl nyertek. Néhány út az, 



 4 

ami jelenleg rossz állapotban van, de a Településgazdálkodási Kft. fellendülésével ez is meg-
oldódik. Az eszközök rendelkezésre állnak, a probléma, hogy nincs ember a gépek mőködte-
téséhez, mert komoly vizsga szükséges hozzá. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2012. évi zárszámadás beszámolójának elfogadását. 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül (1 fı nem vett részt 
a szavazásba) – elfogadta a beszámolót. 

______________________________________________ 
 
 

2.)  Napirendi pont: 
 
 Tárgy: 2013. évi költségvetés 
     Elıadó: Dr. Vancsura István polgármester 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az idei költségvetés egészen más számokat tartalmaz, mert hosszú évtizedes várakozás után 
talán a szennyvízberuházás meg fog kezdıdni. Azért merte ezt állítani, mert a szennyvíztisztí-
tóra kiírt pályázat elbírálása megtörtént. Nem egy kész tervre kellett pályázni, hanem ezután 
kell elkészíteni. Bízik benne rövid idın belül a tervek és engedélyek rendelkezésre állnak és el 
fog tudni kezdıdni mihamarabb. A csatornázásra beadott nyertest elfogadta a képviselı-
testület, rövid idın belül aláírható lesz a kivitelezıvel a pályázat és a csatornázási munka is 
megkezdıdhet. 2014. szeptemberére kész kell lennie az egész beruházásnak. A csatornázást a 
Duna Aszfalt Kft. nyerte el, a szennyvíztisztítót pedig egy tatabányai cég nyerte el. Bízik ben-
ne, megfelelı színvonalon fogják lebonyolítani. A bevétel fıösszege 2 milliárd 141 millió 793 
ezer forint, a kiadás 2 milliárd 231 millió 532 ezer forintra van tervezve. Lényegesen nagyobb 
a különbség, mintegy 90 millió. Az ez évi tartalék 21 millió körül van, tehát nem fogja fedez-
ni a kiadásokat. A hitelfelvételt nem tudja elkerülni az önkormányzat. Ezt a víziközmő társu-
lat fogja felvenni, de a garanciát az önkormányzat vállalja rá. Tehát az ez évi és a jövı évi 
költségvetés is nagyon szoros lesz a képviselı-testület számára. 
A továbbiakban létszámokat ismertetett: az önkormányzatnál 16,5 fı, a Polgármesteri Hiva-
talnál 19,5, a Gondozási Központnál 11,5, az óvodánál 32,5, ez összesen 77,1, illetve ehhez a 
közfoglalkoztatottakat is hozzáadva összesen 90,7 fı, akik összesen az önkormányzatnál dol-
goznak. Ebbıl a számokból a szennyvízberuházás nettó összköltsége 2 milliárd 141 millió 
175 ezer forint, ebbıl nettó költség 1 milliárd 266 millió 505 ezer forint és ebbıl az uniós 
támogatás 1 milliárd 38 millió 614 ezer forint, ebbıl az önerı a 2013. évre 227 millió 891 
ezer forint. Ez is azt mutatja, hitel nélkül nem lehet megúszni. A víziközmő társulatnál folya-
matosan jönnek be a pénzek, de ehhez csak 2018-ban lehet hozzányúlni. A bankok komoly 
ráhatással vannak arra, akik hitelt vesznek fel. Normális dolog lenne, ha az egész évben be-
folyt összeghez hozzá lehetne nyúlni. Ezért adja a 30%-os támogatást. Mindig a bankok nyer-
nek ezen a dolgon. 5 év telt el az elsı pályázat benyújtása után. Az állam 58 beruházást ma-
gához vont, Tiszaalpár nincs köztük. Nem is tudja, hogy ennek örüljön vagy sem. Valószínő-
leg úgy látta az állam, a megfelelı mederben folyik a beruházás. Ennyit kívánt elmondani a 
költségvetésrıl. 
 
Szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetésrıl szóló beszámoló elfogadását. 
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül (1 fı nem vett 
részt a szavazásba) – elfogadta a beszámolót. 

______________________________________________ 
 
 

3.)  Napirendi pont: 

 Tárgy: Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások a lakosság részérıl 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átadta a szót a lakosságnak. Várta a hozzászólásokat. Elmondta, mindig megszokta köszönni, 
ha valami problémát mondanak el neki. Utakkal kapcsolatban jöttek kérések, de az volt a vá-
lasza várják meg ezt a beruházást, feleslegesen ne csinálják meg, ha úgyis felbontásra kerül a 
csatornázás miatt. Van egy 70 milliós tétel a szennyvízberuházás költségei között, amelyiket 
bevállalt a képviselı-testület, de ehhez nincs állami támogatás. Nagy kérdés, honnan lesz elı-
teremtve rá a pénz, de meg kell csinálni. Átadta a szót a lakosságnak. 
 
Pintér Mihály: 
 
Három sérelmet sorolt fel. 1987 óta van tanyája, azóta ı javítja a vasút és a kövesút közti utat. 
Nem bírja már a homokot cipelni és rakni. Rengeteg nagyjármő jár arra. Ezt kellene rendbe 
tenni. Elektromos biciklivel nehéz rajta keresztül járni. A másik dolog, hogy az alaptalan kö-
vesutakra ne engedjenek nehézjármőveket. Sokszor kisebb-nagyobb darab követeket is fel-
vernek rajta. Nem lehetne-e kitiltani azokat róla. A harmadik probléma, amit felhozott, hogy a 
szeszfızde útja is nagyon kicsi. Még lehet a traktor is felborul rajta. Még egy szomorú látvány 
fogta el a temetıben, ahogy mennek le kripták felé, gyönyörő szép 10-15 bokor árvácska vi-
rágzik, de már a gazból alig látszik ki. Megnézte a sírt, Pejtsik Béla név áll rajta. Pejtsik Ala-
pítvány van az iskolánál, hagyott is valamit az iskolára. Szeretné, ha a polgármester úr felkér-
né az iskolát a sír gondozására. Tudják élvezni az alapítvány hasznát, akkor legalább ennyit 
igazán megtehetnének, hogy az iskolások gondozzák a sírját. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg fogják nézni a sírt, nemcsak a Pejtsik-sírt, hanem a többit is. Az utakhoz pedig az emlí-
tett szennyvíz kapcsán egyelıre nem nyúlnak. Viszont a temetınél egy nagytakarítást végez-
nek jelenleg is a közfoglalkoztatottak. A vasútnál lévı utat pedig megvizsgálják. Megköszön-
te az észrevételeket. 
 
Kis József: 
 
Azzal a problémával fordult a képviselı-testülethez, hogy ık próbálkoznának a turizmussal, 
de mikor kiszáll egy vendég náluk, azonnal vissza is ül az autóba és megy tovább, mivel van 
egy TSZ, ami ıket ellátja szaggal. A szellıztetést nyáron lehetetlenné teszi, nekik ezzel min-
dennap együtt kell élni. 200 m-re lakik a TSZ-tıl. A lakóépülettıl 40 m-re van a tó és min-
denki maximálisan szabályosnak talált mindent bármilyen fórumhoz fordult eddig. Teljesen 
lehetetlenné teszi az életüket. Tisztálkodnak, megtesznek mindent, de egyszerően a ruhájukon 
lehet érezni. A lakhatási körülményeket teszik lehetetlenné. 
 
 



 6 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte az észrevételt, eddig még nem hallott róla, pedig biztos benne, hogy több csalá-
dot is érint. Meg fogják nézni és konkrét választ adnak. 
 
Kis József: 
 
Van egy sertéstelep, ott 300 m távolságban nem lehet semmiféle épület, úgy van kiadva az 
engedély. Nem is tudja, hogyan lehetett egyáltalán engedélyeztetni azt, ami Tiszaalpáron van. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az állattartás nagyon nehéz jelenleg. A kormánynak van olyan határozata, hogy a települése-
ken a kiürült ólakba telepítsenek vissza jószágot, de ennek megvannak a feltételei. Ezt a konk-
rét problémát pedig meg fogják vizsgálni. 
 
Bobos Andrásné: 
 
Ugyanezt a problémát jelezte. Aláírást is győjtött ezzel kapcsolatban. A hivatalnak is ki lett 
küldve a levél, nem hiszi, hogy nem találkoztak volna vele. Már csak abból is, hogy ahogyan 
bekerült a levél, meg lettek félemlítve a dolgozók.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérdése volt a pontos dátum, mert nem emlékeztek rá az aljegyzı asszonnyal. 
 
Bobos Andrásné: 
 
Tavaly április óta folyik ez az ügy. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az aláírás idıpontjára volt kíváncsi, mert akkor utána néznek.  
 
Bobos Andrásné: 
 
2012. augusztusában történt.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha otthon van belıle másolat, akkor szeretné, ha behozná. 
 
Bobos Andrásné: 
 
Biztos, hogy kaptak, mert a fenyegetés megtörtént. Nem érti, ha az üzemeltetınek tiszta min-
den papírja, akkor miért keresi fel a lakókat, hogy az egyiknek megveszi még a házát is, csak 
hagyja abba ezt az egészet. Az olasz meglátogatta ıket és felajánlotta, hogy segít elköltözni. 
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Barna Sándor, képviselı: 
 
Kérte mondják már ki, hogy a Chjaviza Kft-rıl van szó. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Így, most már tudja, ismerıs a történet. Belterületen gondolkodott. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 

Az elhangzottakhoz kapcsolódva a következıket mondta el. A tárolók mőködését különféle 
normák írják elı. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség az, amelyik ebben a 
kérdéskörben eljár. A szennyvízberuházás kapcsán elég szigorú hatóságnak ismerték meg. 
Gondolja és bízik benne, az elıírásoknak megfelelıen járt el. Lehetnek problémák ezzel kap-
csolatban és ha nem volt a hatóság kellıen körültekintı, akkor felmerülhet, hogy megpróbálja 
más módon elérni, ne okozzon problémát az ott lakóknak. Sajnos, ha tegyék fel minden szabá-
lyosan zajlott, akkor a mőködtetéssel kapcsolatban nem lehet érdemi lépést tenni. A tárolók 
létesítése zárt a talaj felé. Ezeket akár fel is lehet újra használni. Ha az elıírt normának megfe-
lel a tároló, akkor kevés esélyt lát arra, hogy ebben változás történjen.  

 
Bobos Andrásné: 
 
A tároló 300 m-es kijelölt védelmi körzetében nem lehet semmiféle lakó-, egészségügyi-, ok-
tatási-, szociális- és igazgatási épület. Náluk csak 40 m? 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Nem tudja, hogy az engedélyt egy újonnan létrehozott sertéstelep vonatkozásában adták-e ki? 
Egy meglévı telepnek már mások az adottságai, lehetséges, hogy a környezetvédelmi hatóság 
adott valamilyen könnyítést ezzel kapcsolatban. 
 
Kis József: 
 
A környezetvédelmi hatóság lehet megengedte, de akkor hol van az ÁNTSZ? Akkor bárki 
létesíthet otthon is. Betegségeket is terjeszthet. A tavalyi évet így szenvedték végig. Senki 
nem foglalkozott vele, ha itt sem tudnak segíteni, mennek tovább. Az ember lakhatását teszik 
lehetetlenné. Lehetnek még mások is érintettek hasonló helyzetben, ha például a szennyvíz-
tisztító-telep beindul. 
 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Ebben van különbség, mert a szennyvíztisztító-telep zárt, a teteje is. 
 
Kis József: 

Kiskunfélegyházán is zárt, mégis lehet érezni. 

 
Dr. Csernus Tibor, képviselı: 
 
Elképzelhetı, de az nem új technológia. 
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Kis József: 
 
Ezen mindenkinek el kell gondolkodni, mert akár betegséget is terjeszthet. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg fogják nézni, most már teljesen ismerıs a történet. Tudomása szerint az önkormányzatot 
nem kérdezték meg a telep mőködtetésérıl. 
 
Bobos Andrásné: 
 
Akkor, hogy adták ki az építési engedélyt. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az építési engedélyeket Kiskunfélegyházán adják ki, most pedig Tiszakécskéhez tartozik. 
Hatósági engedélyezési jogkör régóta nincs Tiszaalpáron. Meg fogják nézni a problémát. 
Megírta saját véleményét az üggyel kapcsolatban, volt is belıle gond. Ha olyan vegyszereket 
használnának, akkor nem lenne szaghatás, de valószínőleg ez sokba kerülne. 
 
Hufflesz János: 
 
Az útjavításról szeretett volna néhány szót mondani. Minden évben elmegy a hókotró néhány-
szor. A hótoló lapát olyan alacsonyra volt engedve, hogy a földet kihordta az utak szélére. Az 
ık utcájukba van kb. 30-35 cm magas nyomvájat, legalább azt kellene visszatolni. Gyorshaj-
tással kapcsolatosan elmondta: tegnap volt éppen szenvedı alanya, ha nem ugrik félre elütik. 
Illetve autóbuszjárattal kapcsolatban mondta el, hogy reggel be tudnak jutni Kiskunfélegyhá-
zára, de visszafelé csak 14:00 órakor van busz Polyákfaluba. Van több buszjárat is, ami jön 
errefelé, de egyik sem megy ki Polyákfaluba. A pesti tulajdonos portáján van 6-7 db óriási 
akácfa és ki van rohadva a fák közepe, fészkek vannak benne. Már intézkedtek ezzel kapcso-
latban, de az volt rá a válasz, majd ha a vihar rádönti a drótra, kivágják a fát. Miért kell ezt 
megvárni? A közterület felügyelı kint volt tavaly, hogy fel fogják szólítani a tulajdonost. Tele 
van az egész terület egérrel, patkánnyal. Semmilyen változás nem történik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A buszjárat nagy probléma, mert a gyerekeknél sem tudták elérni, hogy kimenjen a járat Po-
lyákfaluba. A kiskunfélegyházi kapitány éppen most volt ülésen, de a gyorshajtásról nem esett 
szó. Viszont az örvendetes, hogy évrıl évre csökken a bőncselekmények száma, ehhez a térfi-
gyelı kamerarendszer is közrejátszik. Jelenleg van egy pályázat, további 8 kamerával bıvülne 
a rendszer. Az akácfákat meg fogják nézni, mit tudnak tenni. Sajnos magánterület, így aljegy-
zı asszony segítségét kérte. Azt kérte az aljegyzı asszony írja le panaszát. 
 
Hufflesz János: 
 
Tavaly már készült róla. 
 
 
 



 9 

Csík Jánosné: 
 
A kocsmák nyitva tartásáról kérdezett. Úgy tudja, hétköznapokon este 10 óráig van nyitva 
tartás. Hétvégén éjfélig, de az éjszaka 2 órakor is még hallotta, kint hangoskodtak és tördelték 
a fákat. Ha ebben nem történik változás magasabb szervhez fog fordulni, mert tőrhetetlen, ami 
ott megy. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sajnos nem egyszerő probléma ez. Ha bezárásra kerül a kocsma, utána még kint isznak és 
zajongnak. Ez már közterületen lévı dolog, ami már a rendırség és a polgárırség hatásköre. 
Ez már nem a nyitva tartás kategóriája. Fel fogják hívni a rendırség figyelmét erre. 
 
Csík Jánosné: 
 
Hiába zár be, az éjjeli ır is kiszolgálja a vendégeket. Más is meg fog öregedni, szeretne pi-
henni a saját házába. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ellenırizni kell szúrópróbaszerően. Megköszönte a hozzászólást. 
 
Zoltai Géza: 
 
Két házat is bepucoltak a közelmúltban. Már nem látszik a sártól a ház. A szigetelés nagyon 
sok pénz. Nem lehet kilépni az utcára a motorosok miatt. A Kishonti utcában már autóval is el 
lehet akadni. Kaptak levelet, hogy Polyákfaluba nem lesz csatornázás, akkor meg lehetne csi-
nálni az utakat. Rengeteg öreg él ott és nem tudnak közlekedni. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Jogos a kérés, de sajnos nincs keret rá. Ezeket az utakat viszont rendbe kell tenni, valóban 
nem lesz csatornázás. Képviselı-testülettel kell majd megbeszélni. 
 
 

Dr. Vancsura Zoltán képviselı, 19:16 órakor távozott a közmeghallgatásról. 
 
 
Váradi József: 
 
A köztisztaságról beszélt. Amióta 10.000 Ft vagy több egy szippantás bevitele Kiskunfélegy-
házára, azóta a házi szennyvizet kieresztik az udvarra, utcára. Hétvégén találkozik mindig 
ezzel a problémával. Sajnos a közterület felügyelı nem csinál semmit. Tiszaalpár nemcsak az 
Alkotmány utcából áll. Ezeket nem ellenırzi senki. A másik problémája a tüzelés. Képesek 
este a gumit is betenni, mert ugye sötétben nem látszik a füst színe. Ezt nem látja a közterület 
felügyelı. Évek óta nem vitetik el a szennyvizet. Jön a nyár, a legyek, este majd nem lehet 
kiülni, mert eláraszt mindent a bőz. Rossz fényt vetnek a községre a romos házak. Beszélnek 
errıl nagyon régen, csinálni kellene valamit. Elmondta álomvilágba él, aki azt gondolja, hogy 
Tiszaalpárból valamikor város lesz. Adottságai jók, itt a rét, de város sosem lesz belıle. Min-
den meg van tiltva. Elkészült a piaccsarnok, de nem lehet jönni árulni, mert messzirıl jön stb. 
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Máshol örülnek, ha jönnek a piacra árusok, mindegy ki, csak hozza a portékáját. Nem mőkö-
dik a demokrácia, megszőnt az önkormányzatiság. Nincs letisztázva 23 éve a földje, azt sem 
tudja már hol van. A mai napig használja valaki, de nincsenek kimérve. Nem csak az övé, 
vannak vagy 90-en. Csodálkoznak, hogy parlagon vannak a földek. Kérte a közterület fel-
ügyelıt nézzenek utána a problémáknak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, sok témát érintett. Közterület felügyelı valóban vagy egy fı. Önmagában nem tud 
intézkedni, mert nincs tanú, ha kell tanú, akkor meg nincs. Létszámtól függenek. A szenny-
vízzel kapcsolatban elmondta, abban bízik a csatorna meg fogja oldani ezt a problémát. Azt is 
látja, hogy nagyon el van szegényedve Alpár. Ez olyan, mint az ivóvíz. Alpáron van az egyik 
legjobb minıségő ivóvíz, mégis a felesége hordja a vizet a boltból. 1 liter 50 forint, ha felszo-
rozza egy m3-re, akkor 50.000 Ft, a csapvíz pedig 300, de ezt is sokallja. Az óvoda költségve-
tésében nagyon komoly összeget jelent a szennyvízelszállítás. A romos házak rontják a tele-
pülésképet, a szomszédot veszélyeztetik stb. Nem tudnak sajnos elırébb jutni. Van olyan ház, 
amelyiknek az eleje ki van dılve, de benne laknak. Mindenképpen szükséges mérnök, sok 
költsége van. Piacnál semmi nincs megtiltva. A pályázat termelıi piac néven lett benyújtva, 
majd az épület felépítve, tehát ruhát, cipıt stb. nem lehet árulni. Próbálnak ebben is lépni, de 
elsısorban helyi termelıknek kellene árulni, helyi vásárlóknak vásárolni. Az interneten léte-
zik egy kisfilm Tiszaalpárról, a TSZ idıkbıl, meg kell nézni milyen piac mőködött akkor. 
Érdemes. Mindene volt a településnek, jelenleg semmi sincs. Újra kell indítani. Volt vágóhíd, 
sajnos az sincs. Aki hivatalosan akar vágni, el kell vinni Kiskunfélegyházára vagy máshová, 
hogy levágja a disznót. Még baromfit sem lehet, pedig régen sem halt bele senki, ha otthon 
lett levágva a disznó. Ez az unió. 
 
Bartucz Mihály: 
 
Mit akar ezzel elérni az unió? Csak a nagyemberek vághatnak, csak azok gazdulhatnak. A 
kisemberek nem tudnak megélni, azokat teszik tönkre. Régen azért neveltek otthon kacsát, 
libát, disznót, hogy legyen mit enni. Aki szegény, legyen szegény, még szegényebb. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondta, errıl külön véleménye van, nem akar politikát folytatni. Milyen demokrácia az, 
hogy 2 millió szavazat elég volt ahhoz, hogy Magyarország oda bekerüljön.  
 
Bartucz Mihály: 
 
A kisembernek sosem lesz vágóhídja, mert komoly elıírásai vannak és nem tudja megfizetni a 
megfelelı helyiség kialakítását.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Sosem volt jó, ha irányították a sorsukat. Most Brüsszelbıl irányítják. Nagyon sok mindenrıl 
le kellett mondani. A Holt-Tisza is akkor volt szép, mikor tele volt libával. 
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Dobos Andrásné: 
 
Úgy hallotta a munkanélküli hivatal Tiszakécskére költözik. Sajnos rossz a közlekedés át-
utazni és idıbe, valamint pénzbe is kerül. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tiltakoztak ellene, de sajnos igaz. Egy remény maradt, hogy kormányablak nyílik Tiszaalpá-
ron. Van egy ügysegédi szolgálat, ahová minden csütörtökön átjön Tiszakécskérıl egy hölgy 
és ügyfélfogadást tart a hivatalban. Bármilyen üggyel meg lehet keresni ıt. Nagyon sok mun-
kanélkülinek annyira sincs pénze, hogy a buszt vagy a vonatot megfizesse. 
 
Kapás János: 
 
Kérdése volt, hogy ha egy fiatal neki kezd gazdálkodni, akkor abból mikor kap pénzt. A köz-
ség borzasztóan öregszik. Sajnos nincs munka és a fiatalok elmennek dolgozni. Kérdezte, 
hogy van-e a képviselı-testületbe vagy a hivatalban olyan személy, aki azon dolgozik, hogy 
idecsaljon vállalkozót, vállalatot, aki munkát adna a fiataloknak. Nem hallott még ilyet. Az 
ajánlószelvényeken mindegyiken a harmadik-negyedik mondat az volt, hogy segítenek a 
munkahely-teremtésben. Nem tapasztalta azóta sem.  
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Volt olyan személy. Jelenleg Szociális Szövetkezetet alapítanak. 
 
Kapás János: 
 
Munkahely kellene, mert borzasztó az elszegényedés. A fiatalok buszjárattal utaznak el a vá-
rosba dolgozni. A másik probléma a Dr. Vancsura Zoltán betegváró helyisége. Nagyon szők a 
hely, nem lehet közlekedni, az összes ajtó rányílik a helyiségre. Lesz-e bıvítve? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Feltette a legnehezebb kérdést. Egyben nem lehet bízni, hogy ide iparok jönnének? A telepü-
lésnek más adottságai vannak. Ez pedig a föld, tudomásul kell venni. Sajnos generációk van-
nak, akik nemhogy kapát, de még vetımagot sem láttak. Valahol viszont el kell kezdeni. A 
Mercedes gyárra nem akar rosszat mondani, de ugyanabban az unióban Németországban a 8-
szorosát keresik a dolgozók. Nem a legjobb állapotok vannak ott bent, nem egy ideális mun-
kahely. Sajnos a többi nagycégnél is ez a helyzet. Az állam komoly pénzt fektetett mind-
egyikbe, ha annak csak 1/10-ét megkapná Alpár, nem itt tartana. Az emberek nagy része dol-
gozna. Az önkormányzatoknak egyre kisebb a lehetıségük, csak a nagyvárosokat támogatják. 
Meg lehet nézni, mibe kerül a most épülı kerékpárút és majd mennyien fogják használni. Az 
egyik üzem is ki fog települni, mert a szomszédokkal megromlott a viszony. İ is ugyanott 
lakik, de a kompresszorház nem zavarta. Ha teljesen kitelepül a Matic, mit lehet majd kezdeni 
az épülettel. Nem tudott pozitív választ adni. Van egy másik program, Cserkeszılın találták 
ki. Most Alpáron az iskolások is kaptak vetımagot az ültetéshez, meg látják, hogy mi lesz 
belıle, mert be kell számolniuk róla. 
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Bartucz István, településüzemeltetési munkatárs: 
 
Elmondta, a megoldást ı is abban látja, hogy a fiatalokat a föld szeretetére kell nevelni. A 
saját családjában is ezt próbálja.  
 
Váradi József: 
 
Egyet értett az elıtte szólóval. A föld az, amiben sürgısen lépni kell. Ide nem fog jönni senki. 
Meg kell valósítani. Szociális segélybıl nem lehet megélni, nyugdíj sem lesz belıle. 
 
Zoltai Géza: 
 
Véleménye szerint egy felé kellene húzni a falunak.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valóban így látja ı is. Nagyon sok dolgot mondtak el, amit megköszönt. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
Elmondta, egyáltalán nem ellenzi a Szociális Szövetkezet megindítását. Két éve kellett volna 
elindítani a szociális földprogramot, nem pedig akkor, amikor az állam 1000 hektárt kijelöl. 
Ebbıl a magyar gazdák még több pénz keresnek majd, nem pedig az egyszerő ember. A 
szennyvízberuházásra is 52.000 Ft-ot kellene beszedni, nem pedig 247.000 forintot ingatla-
nonként. Teremtettek munkahelyet, mert a hivatalban is 6 emberrel több dolgozik. Ennyi a 
különbség a polgármester úr és ı közötte. Hozzá tette, tartja magát ehhez a jövıben is. 
 
Zoltai Géza: 
 
Meg kellett volna abba a rendszerbe maradni, ahol a normális fizetésbıl meg lehetett élni. 
 
Gyıri István, képviselı: 
 
A polgármester úr gazdagszik abból a 200.000 Ft-ból, amit mások zsebébıl kivesz. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megvívják a csatáikat az üléseken. A képviselı úr gondolatvilága mindig ekörül forog. Sze-
mélyes véleménye, hogy sokszor hátráltatja a munkát. A Trió Tv honlapján meg lehet tekinte-
ni az üléseket. 

______________________________________________ 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem történt, megköszönte a jelenlévıknek a részvételt, a hoz-
zászólások és kritikákat. Meg fogják vizsgálni az elhangzott problémákat. A közmeghallgatást 
20:06 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 

Jegyzı távollétében, helyettesítésével megbízott 
 
 
/:  Dr. Vancsura István  :/                             /:  Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna  :/ 

                   polgármester                                    aljegyzı 


