
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TISZAALPÁR  NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 

 
KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 

 
2014.  ÁPRILIS  30-ÁN  TARTOTT 

 
KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 



2 
 

Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  

Szám: 1939/2014. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 

tartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 

Jelen voltak: Dr. Vancsura István polgármester, 
  Dr. Taricska Tibor alpolgármester 
  Barna Sándor, Dr. Csernus Tibor, 

Győri István, Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fő) 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető, jegyző helyett és nevében Mötv. 
82.§ (3) bek. alapján (továbbiakban: jegyző) 

 
Külön megjelentek:  Magyar Nándor projektkoordinátor, 

Szentirmay Tamás újságíró, 
valamint Tiszaalpár lakossága a jelenléti ív szerint 
 

Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő: Kacziba Sándor 
 
Bejelentéssel távollevő képviselők: Bolláné Csernák Csilla, Dr. Vancsura Zoltán 

 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 

 

 

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 

Tisztelettel köszöntött minden kedves jelenlévőt. 17:05 órakor megállapította, hogy a Képvi-
selő-testület 6 fővel határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat. A szennyvízberuházás 
napirendi pontnál, majd felkéri Magyar Nándort, hogy mondja el tájékoztatóját. 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a napi-
rendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 
2. Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
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3. Tájékoztató szennyvíz-beruházási pályázat jelenlegi helyzetéről, elkövetkezendő fela-
datokról 

4. Egyéb bejelentések 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ezek a napirendi pontok már tárgyalásra kerültek a képviselő-testületi ülésen, de a közmeg-
hallgatáson is szükséges megtárgyalni. 
 
 
 

1.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette a zárszámadásról szóló beszámolót. 2013. évben az önkormányzat bevétele össze-
sen 1.089.027.000,- forint volt, a kiadás 1.000.067.816,- forint volt. Elsősorban állami norma-
tív támogatásból származik a pénz nagy része. Bevétel származik a helyi bevételekből, az 
iparűzési adóból, amiből az idén 71.000.000,- forint jött be az önkormányzathoz. Intézményi 
bevételekből is bevétel származik, egyéb adókból, gépjárműadóból stb. Jelentős kiadása az 
önkormányzatnak a település szociális jellegű kiadásai, amely 81.865.000,- Ft volt. Magasnak 
tartja ezt az összeget. Sajnos a munkahelyek száma rendkívül lassan gyarapszik, vagy nem is 
gyarapszik a településen. Az intézmények működésének költségei a következőképpen alakul-
tak: az általános iskolát átadták állami kézbe, ennek ellenére az iskolához 25.000.000,- Ft 
hozzájárulást kell fizetni az államnak. Polgármesteri Hivatal költségvetése 81.273.000,- Ft 
volt. Jelenleg 3 intézménye van az önkormányzatnak. A Gondozási Központ, a Tiszaalpári 
Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, valamint a Tündérrózsa Napközi Otthonos 
Óvoda. A Gondozási Központ előző évi költségvetése 65.971.000,- Ft volt. A könyvtár előző 
évben még nem volt önálló, a költségvetése 4.000.000,- Ft volt, az óvoda költségvetése pedig 
150.064.000,- Ft volt. Az önkormányzat pénzmaradványa 120.000.000,- Ft. Érdekesek a szá-
mok, mert a költségvetésnél majd azt hallhatják, hogy a 2014. évi költségvetés hiányt tartal-
maz. Ezek voltak a lényeges számadatok, amelyeket ismertetni szeretett volna. A mai napon 
fogadta épp el a képviselő-testület, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyendi 
Bizottság is tárgyalta. 
 
Kérdés és hozzászólás nem történt, szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a be-
számolót. 

__________________________________________________ 
 
 

2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ismertette az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló tájékoztatót. Az előző évi költ-
ségvetés is sokkal magasabb számról indult, mert a szennyvízberuházás költségeit is tartal-
mazta. 2014. évben a bevétel 2.670.504.000,- Ft, kiadás összege 2.788.932.000,- Ft, tehát a 
kettő különbözete 110.389.000,- Ft. Az előző évben 120.000.000,- Ft pénzmaradvány volt, 
tehát tulajdonképpen legalizálta egymást a két összeg. Szükség is van erre, mert a következő 
hónapokban befejeződik a szennyvízberuházás és a kivitelezők benyújtják a számlákat, ame-
lyeket teljesíteni kell. A Polgármesteri Hivatal működtetése 74.000.000,- Ft-ba kerül, a Gon-
dozási Központ szintén ugyanennyibe kerül, a könyvtár mivel a tavalyi évben önállóvá vált, 
így 8.760.000,- Ft a költségvetése. Az óvoda költségvetése lecsökkent 113.000.000,- Ft-ra, 
mert lényeges változás történt, ugyanis a konyha átkerült az önkormányzathoz. Ebben az év-
ben realizálódik az ÁROP pályázat, amelynek lényege, hogy átvilágítják az önkormányzatot 
és annak gazdasági társaságát, ezek működését. Javaslatot tesznek arra, hogy hogyan lehetne 
gazdaságosan működtetni az intézményeket. 100%-ban támogatott pályázatról van szó, ön-
kormányzati része nincs. A szennyvízberuházás 2005-ben került először szóba, majd 2008-
ban döntöttek róla. Ennek összege 2.116.500.000,- Ft, ebből 92% uniós támogatás, a település 
lakóinak 8%-ot kell hozzátenni. Kicsivel több az önrész mint 60.000.000,- Ft. 
 
 

Kacziba Sándor képviselő 17:20 órakor megérkezett a közmeghallgatásra, 
így a jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő. 

 
 
Nagyon jó lenne, ha hitel nélkül meg tudná valósítani az önkormányzat a beruházást. 2018-
ban kerül sor a végső elszámolásra. Egyik része az OTP-nél van, a másik része, pedig a taka-
rékszövetkezetnél. Másik pályázat az épületenergetikai pályázat, amelyben 3 intézmény: a 
művelődési ház, a polgármesteri hivatal és a gyermekorvosi rendelő épületeinek felújítására 
pályáztak. Nem olyan régen kapták az értesítést, hogy nyert a pályázat. Amikor a közbeszer-
zés lezárul, akkor tudják meg, hogy mennyi önrészt kell hozzátenni az önkormányzatnak a 
megnyert 60.000.000,- Ft-hoz. Nyílt közbeszerzést fognak kiírni. Az 5.000 fő feletti lakosú 
települések 181.000.000,- Ft-ra lennének jogosultak, ezt az összeget azon utak felújítására 
fogja használni az önkormányzat, amelyek nem érintettek a szennyvízberuházás kapcsán. 
Összességében ezek a pályázatok vannak, amelyek ebben az évben realizálódnak. A költség-
vetésnél a tartalék kerete az önkormányzatnak 45.000.000,- Ft. A végszámláknál oda kell fi-
gyelni. Az önkormányzatnál összesen, a Polgármesteri Hivatalnál és intézményeinél 89 fő 
foglalkoztatott van. Ebből a 89 főből 13,5 közfoglalkoztatott dolgozik. A következő időszak-
ban is 20 fő közfoglalkoztatott fog dolgozni az önkormányzatnál. A bevételek összesen 
615.000.000,- Ft-ot tesznek ki. A Pejtsik hagyaték 11.803.990,- Ft. Sokszor vitatkoztak már 
azon, hol van jó helye ennek a hagyatéknak, de mivel, amikor adományozták az önkormány-
zathoz tartozott az iskola, ezért idekerült. Ebben az évben az iskola informatikai eszközeire 
3.000.000,- Ft-ot költöttek a hagyaték összegéből, valamint minden évben a kamatot felhasz-
nálja az iskola. Az iskolát működtető KLIK-el folyamatosan vitáznak, mert teljesen egyértel-
mű az átadási szerződésben, hogy a felújítási és karbantartási feladatok a KLIK-et terhelik. 
Nagyon sok számot lehetne még ismertetni, ennyit kívánt elmondani. Várta a hozzászóláso-
kat. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Szeretné kérni, hogy fejtse ki bővebben a karbantartási összegeket. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Úgy gondolja, hogy az iskolának kötelessége finanszírozni a felújítási költségeket. 
 
Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a be-
számolót. 

________________________________________________ 
 

 
3.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Tájékoztató szennyvíz-beruházási pályázat jelenlegi helyzetéről, elkövetkezen-
dő feladatokról 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Átadta a szót Magyar Nándornak. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Ismertette az adatokat, illetve a határidőket, amelyek a szennyvíz-beruházás befejezését jelen-
tenék, valamint az egyéb tudnivalókat a házi bekötésekkel kapcsolatosan. 
 
Palatinusz László, tiszaalpári lakos: 
 
Panasszal szeretett volna élni, ugyanis a Csokonai utcában, ami plusz föld kimaradt a gödör 
ásása során, valamint a kövesút maradványát a telke mellé hordták. Onnan azóta egy részét el 
is szállították, de olyan durva helyet hagytak, hogy nem tud vele mit kezdeni. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Ott van még a földkupac? 
 
Palatinusz László, tiszaalpári lakos: 
 
Igen, de nem tud vele mit kezdeni, mert a markoló is lenyomta a földet.  
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Kérdése volt, hogy a kövek a kivitelezés során kerültek oda? 
 
Palatinusz László, tiszaalpári lakos: 
 
Igen, amikor már a többlet földet odahordták. 
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Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Azt a kivitelező fogja elvinni onnan. Melyik házszámnál van pontosan? 
 
Palatinusz László, tiszaalpári lakos: 
 
Csokonai u. 5. szám és a Mártírok útja kereszteződésénél. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Szeretné tudni, hogy a helyreállítási aszfalt vastagsága mennyi lesz? Valamint elmondta, hogy 
a helyreállításoknál nem tömörítettek rendesen. Véleménye szerint a kivitelező nem megfele-
lően állította helyre az utakat. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Mely utakról van szó? 
 
Győri István, képviselő: 
 
A Kádár Lajos utcáról. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
A Kádár Lajos utca teljes egészében lesz helyreállítva. Rossz az út minősége, rossz az alap. A 
József Attila út elég jó, de a Kádár Lajos utca nagyon rossz. Küzdenek vele a kollégák, sokáig 
tart befejezni. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Az önkormányzatnak meg kell-e pótolni anyagiakban az utak helyreállítását? 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Nem, nem kell. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Milyen vastagságnak kell lennie az utaknak? 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Változó lesz. Azoknál az utaknál, ahol aszfaltba helyezték el a gerincvezetéket, terv szerint 
két rétegű aszfalt fog kerül a nyomvonal szélességében, tehát a nyomvonalon lesz a legjobb az 
út minősége. Tudna olyan utat mondani, ahol homokra van rátéve 3-4 cm aszfalt. Több vizs-
gálatnak kell megfelelni. Fontos a kamerázás, hogy milyen százalékban vannak letéve a csö-
vek és van a víztartási próba. Ha a 4 minősítés megtörtént és rendben van minden, utána tud-
ják az utakat helyreállítani. 
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Győri István, képviselő: 
 
Csak egy dolgot mondana még el, hogy a képviselő-testület megszavazott 73.000.000,- Ft-ot 
az utak aszfaltozására, ebből mely utak vagy útszakaszok kerülnek helyreállításra? 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Nem utcaszakaszra vonatkozik. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Adják át a pluszpénzeket és majd eldöntik, mely utakra kell még abból rákölteni. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
A 73.000.000,- Ft-os összeg a teljes nyomvonalra vonatkozik, tehát nem utcára, hanem a tel-
jes beruházásra. 
 
Kapás János, tiszaalpári lakos: 
 
Nagy türelemmel vannak a beruházással kapcsolatban, de nem tudja, hogy hozzájuk tartozik-e 
a vákuumszivattyúzás? 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Igen. 
 
Kapás János, tiszaalpári lakos: 
 
Felhívta a figyelmet a tömlők rossz minőségére. Elmondta, folyik össze-vissza a víz, van vagy 
8 lyuk is rajta. Oda inkább új cső kellene. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Kell még két hét azon a részen, mert ugyanolyan ütemben kell leengedni, mint ahogyan fel-
engedték. 
 
Kapás János, tiszaalpári lakos: 
 
A másik probléma, hogy a temetőben térdig áll a víz a sírok között. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Nem tudnak vele mit csinálni, kimentek és megnézték. 
 
Kapás János, tiszaalpári lakos: 
 
A másik problémája, hogy nem tudja hogyan lettek a kábelvezetékek lefektetve, de ha egy 
csepp eső esik, már nem tudnak tv-t nézni. Szeretné, ha egy közmeghallgatásra meghívnák a 
képviselőt, mert feltenné a kérdést neki is. 
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Bodor Mihály, tiszaalpári lakos: 
 
Választásnál, ha egy mód van rá, akkor kérte a polgármestert, hogy tartsa meg a képviselő-
testületet, mert ha újak kerülnek ide, akkor átnéznek rajta. Másik problémája, hogy régen a 
gyászjelentések ki voltak téve, most van három temetkezési vállalkozó is, de senki sem teszi 
ki sehová a halottak nevét. Szeretné kérni, hogy az abc-hez tegyék ki és válasszák el a többi 
hirdetéstől. 
 
Kapás János, tiszaalpári lakos: 
 
Az abc-nél sokan felállnak az autóval a parkolóba, egészen az abc bejáratához. Kérdése volt 
lehetne-e oda egy táblát kitenni, hogy megállni tilos? Nem lehet elmenni sem gyalog, sem 
kerékpárral. Kérte, tegyenek valamit. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Kérést szeretett volna tolmácsolni. Az egyik budapesti szomszédja azt tapasztalta, hogy véte-
leznek vizet a tűzcsapokból. Ott volt két óra is felszerelve, de amikor leszerelték és otthagyták 
napokig folyta a víz. Úgy gondolja ezt sürgősen jelezni kellene, mert veszélyes a házakra is. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Most is folyik még a víz? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Reméli már megjavították. A másik dolog, hogy látta a Rákóczi úton ugyanez a helyzet, de ott 
óra nincs ráhelyezve. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Az önkormányzathoz semmit sem fog kiterhelni a BÁCSVÍZ Zrt. 
 
Kacziba Sándor, képviselő: 
 
Kérte, senki ne fogjon hozzá kiásni otthon a kertet, mert csöveknek nem mindegy milyen a 
lejtése. Ha nem megfelelő ki fogják ásatni újra. A házi bekötésre van jelentkező bőven, aki 
megcsinálja a munkálatokat. 
 
Győri István, képviselő: 
 
A tiszaalpári újságban nem reklámozta volna, hogy 4.500,- forintért megcsinálják a bekötést. 
 
Kapás János, tiszaalpári lakos: 
 
Akkor majd a BÁCSVÍZ Zrt. kiássa újra, mert már a 70%-át kiásta. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Felhívta a figyelmet, hogy valóban nem szabad még kiásni, mert jogosultsága senkinek nincs 
arra, hogy rákösse a saját szennyvizét. Ehhez a BÁCSVÍZ Zrt. hozzájárulása szükséges és 
különböző elvárásoknak kell megfelelni. 
 
Bartók István, tiszaalpári lakos: 
 
A kivitelező cégnek saját brigádja van, aki összeszedi a szemetet? Mert az már mellékes, 
hogy fél napig kell szedni a kavicsot, hogy le tudja vágni a füvet. Másik kérdése volt, hogy 
hová kerül az a földmennyiség, amit kiásnak és kimarad a helyreállítás során? Látta egyik 
nap, hogy egy bizonyos személyhez szállították. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Elvihetnék, mert az övéké, ugyanis van egy megállapodás az önkormányzattal. 
 
Bartók István, tiszaalpári lakos: 
 
Volna hely ennek a földnek. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Valamint van még a tisztítótelep építéséből is kimaradt föld. 
 
Bartók István, tiszaalpári lakos: 
 
Tömörítésre is fel lehetne használni, akár a Kádár Lajos utcában. Vagy 4-5.000.000 Ft-os au-
tókkal kell tömöríteni? Hol lehet panaszt tenni, hiányolja, hogy nincs feltüntetve? 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Rendőrséget kellene felkeresni. 
 
Bartók István, tiszaalpári lakos: 
 
Utántöltés nincs, ezeknél az oldalsó bekötéseknél folyamatosan süllyed a föld. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Azt a problémát vélte felfedezni, hogy alacsonyabban van a földszint, a szennyvízbekötés 
után, mint előtte. Arról semmit sem tud és megkérdezte polgármester urat, hogy milyen meg-
állapodás született az önkormányzattal a földelhordással kapcsolatosan? Ki volt az a személy, 
aki erre engedélyt adott. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem adott engedélyt rá, néhány nappal ezelőtt vették észre, hogy a föld elszállításra került. 
Fel is hívta Nándort, de ő sem adott rá engedélyt, le is állították azonnal. A másik lehetőség, 
hogy fizessenek érte. 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
Akkor nem igaz, hogy polgármester úr adott engedélyt az elszállításra? 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Mert azt hallotta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ide kell hozni azt a személyt aki állítja. Néhány kocsi valóban kihordásra került útjavításra, de 
azt tudja igazolni. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
A csövek helyéről minimális föld kerül ki, inkább az aknák helyéről keletkezik nagyobb 
mennyiség. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Majd az lesz a probléma, amit Bartók István is elmondott, hogy nem tömörítik rendesen az 
utat és az aszfaltot ráhúzzák. Ettől lesz rossz a minősége. 
 
Bartók István, tiszaalpári lakos: 
 
Nem az a baj, hanem, hogy ezt a tömörítést többszörösen kifizetik. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megkérte a szervezetet, hogy az említett két utcában, Kádár Lajos és József Attila utcákban 
végezzék el a tömörítést. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ott vannak a hatalmas kövek benne. 
 
Ajtai Elemér, tiszaalpári lakos: 
 
Az ideiglenes helyreállítást ki fogja megcsinálni? Van-e olyan megbízott, aki ezt csinálja vagy 
figyeli? 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Milyen ideiglenes helyreállításról van szó? 
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Ajtai Elemér, tiszaalpári lakos: 
 
Mindenféléről. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Út, járda? 
 
Ajtai Elemér, tiszaalpári lakos: 
 
Mindenféléről, az egyiken 20 cm-es kúp van a másikba 30 cm-es gödör. Már háromszor csi-
náltatta meg az autóját segélyből. 
 
Magyar Nándor, a szennyvíz-beruházás kivitelezési üzemeltetője: 
 
Ha bármi történik, baleset például, ugyanúgy kell kezelni, mint egy közúti balesetet, vagy 
kátyúkárt. 
 
Ajtai Elemér, tiszaalpári lakos: 
 
Nem akar kárbejelentést tenni, csak csinálják meg rendesen az utakat. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó: 
 
Kereste már meg idős asszony olyan problémával, hogy kértek el pénzt tőle belső bekötésre. 
Többször is kapott már lakossági bejelentés, amit tolmácsolt is Nándornak és ő erre reagált is. 
Több vállalkozó is van, aki dolgozik és egyforma minőségben dolgoznak, jelezni kell és meg-
oldják a problémát. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Fakivágásról is lehetne beszélni, hogyan feketén hogy vágják ki a fákat. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Kérte, képviselőtársát ne vádaskodjon. Nem kapott szót. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Azért is elmondta, hogy a képviselő-testület engedélyt adott a vasút mellett lévő fák kivágásá-
ra, az újfalusi pályáknál a fák kivágására. Nem adott engedélyt az sportpályán lévő fa kivágá-
sára, és a piactérnél lévő fa kivágására sem. Nem tudja ki adott rá engedélyt, ki vágta ki azo-
kat és ki az aki elvitte. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ott volt képviselőtársa a döntésnél. 
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Győri István, képviselő: 
 
Erről nem döntöttek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ő pedig úgy tudja döntöttek. 
 
Palatinusz László, tiszaalpári lakos: 
 
Eb összeírással kapcsolatosan mondta el, hogy a Hírmondó újságban megjelent a határideje az 
adatszolgáltatásnak. Sajnos nagyon sokan nem tudják ezt a határidőt. Ha van lehetőség akkor 
szíveskedjenek kiszolgáltatni a lakosoknak, mert nem tudják ezt az információt. 
 
Váradi József, tiszaalpári lakos: 
 
A mozgáskorlátozottaknak kellene véleménye szerint KRESZ oktatást tartani, mert össze-
vissza közlekednek az utakon. Fel kellene keresni a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
Közlekedési Osztályát, hogy tartsanak nekik előadást. A másik problémája a Szent Imre téri 
orvosi rendelő előtt a gyalogos járdát rendbe kellene tenni, mert borzasztó és nem lehet közle-
kedni rajta. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem csak a mozgáskorlátozottakkal van probléma, hanem a tornádó kerékpárral közlekedők-
nél is. 
 
Váradi József, tiszaalpári lakos: 
 
Utcasarkon elfordulni nem lehet, mert odaáll éppen ahogyan odaérkezett. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A központnál valóban nincs parkoló, ahol meg lehetne állni. Az orvosi rendelő melletti üres 
terület lesz megnyitva parkolásra. Az árkot bizonyos szintig be lehet temetni és kavicsot rá-
szórni, megszűnne a sár. 
 
Váradi József, tiszaalpári lakos: 
 
Minden nyáron ültetik a fákat, nem nyáron kell ültetni, hanem tavasszal. Nyáron nincsenek 
meglocsolva a fák, nem dolgoznak a közmunkások. Meg lehet nézni az egész utcát milyen 
szemetes végig. 
 
Ajtai Elemérné, turisztikai vezető: 
 
Felhívta a figyelmet a skanzen állapotára. Máig 8 csoport jelentkezett, hogy szeretnék meg-
nézni, de sajnos nem lehetséges. 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tavaly volt róla szó, hogy rendbe tennék. 
 
Hódi Mihály, tiszaalpári lakos: 
 
Dobó István utcán a kóbor kutyák elég nagy mennyiségben vannak és az arra járók komoly 
veszélyben vannak. A gyerekek eldobálják az ebédlőből kihordott maradékot, tehát már tud-
ják a kutyák, hogy ott enni kapnak, oda vannak szokva. A közterület felügyelőt kérte tegyen 
valamit. Édesapját is több alkalommal megkergették már. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az előző évben 500.000 forintot költöttek kóbor ebek befogására. 
 
Hódi Mihály, tiszaalpári lakos: 
 
Másik kérdése volt, hogy a tanárok miért nem szólnak rá a gyerekekre, hogy ne dobálják szét 
az ennivalót, hiszen kísérik őket az iskola és az ebédlő között. 

_________________________________________________ 
 

 
4.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Egyéb bejelentések 

 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem történt hozzászólás. A napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_________________________________________________ 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt, és több napirendi pont nem volt, a Képviselő-testület 
közmeghallgatását 18:52 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 

                            Jegyző helyett és nevében 
                        az Mötv. 82.§. (3) bekezdése alapján 

 
 

/:  Dr. Vancsura István  :/                                                /:  Borvák Erzsébet  :/ 
                    polgármester                                        igazgatási csoportvezető 
 
 
 
 
 


