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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  1681/2015. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án 

tartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Árpád Művelődési Ház nagyterme 
 
Jelen voltak: dr. Vancsura István polgármester, 
  Ajtai Elemérné, Bartók István, 

Csernák Zsolt, Győri István (5 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 
 

Napirendi pont tárgyalása közben érkezett képviselő:  dr. Csernus Tibor 
 
Külön megjelentek:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Borvák Erzsébet 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:30 órakor a közmeghallgatást megnyitotta. Ismertet-
te a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Tájékoztató a szennyvízberuházásról 

Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról, költségvetéséről 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

3.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi lehetőségeiről 
Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 

4.) Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
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1.) Napirendi pont 
 
          Tárgy: Tájékoztató a szennyvízberuházásról 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2008. évben kezdődött az első pályázat, és ez év tavaszán már be is fejeződik a beruházás. Ha 
azonban észrevételek vannak a lakosság részéről, azt továbbra is tisztelettel várja. A mai na-
pon végeztek egy bejárást a Duna-Aszfalt Út-és mélyépítő Kft. munkatársaival; észlelték az 
érintett utak rossz állapotát, azonban még a szakemberek sem vesznek észre mindent és nem 
tudtak mindenhová eljutni. Két év garancia van a beruházásra, ezért kéri, hogy jelezzék, ha 
valakinek valami problémája van. Az előző nyár nem volt egyszerű időszak a por miatt és 
azok miatt a dolgok miatt, ami a beruházással együtt jár, de az utak egy részében kiváló minő-
ségben, más részében pedig jó minőségben kerültek helyreállításra. Összegészében a szenny-
vízberuházás sikeresen befejeződött, de a próbaüzem még tart. Ez egy 2,5 milliárd Ft-os beru-
házás volt. Először úgy lett meghirdetve a pályázat, hogy az összköltség 85 %-át fogják meg-
téríteni, és 15%-kal hozzá kell járulni az önkormányzatnak. Közben volt még pályázati lehe-
tőségünk önerő igénybe vételére. Összesen a bekerülési költség 92 %-ára emelkedett az állami 
támogatás mértéke, és ezen kívül is minden támogatást igénybe vettünk, ahol volt lehetőség 
önerőre pályázni. Két alkalommal nyertünk önerő támogatást. Felmerült az a kérdés, hogy ha 
alig kellett önerőt biztosítani, akkor adjuk vissza a lakosságnak a pénzt. Egyrészt a jogszabály 
meghatározza, hogy ezt a pénzösszeget mire lehet felhasználni, másrészt van itt egy másik 
fontos kérdés: az utak egy része – amelyek érintve voltak a beruházásban – helyreállításra 
kerültek, de nagyon sok út van, ami nem került felújításra, sőt még nagyon sok földút is van. 
Nehéz a közpénzt közcélokra igazságosan felhasználni, de szeretné, ha a választási ciklus 
végére már nem lenne földút Tiszaalpáron. A Képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a 
kátyúzási munkák elvégzéséről, és erre 3 millió Ft fedezetet biztosított a költségvetésből.  
 
Herédi-Szabó Péter, a BÁCSVÍZ Zrt. részéről: 
 
A BÁCSVÍZ Zrt. 2015. április 1-jén megkezdte a csatornázási szolgáltatást Tiszaalpár nagy-
községben. A megépült tisztítótelepet a BÁCSVÍZ Zrt. fogja üzemeltetni. Jelenleg ezt a szol-
gáltatást még ingyen fogják végezni, mert a fogyasztók által fizetendő díj összege még nincs 
meghatározva. Az Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal még nem szabta ki a szolgálta-
tási díjat. Ennek a díjnak a megállapítására még néhány hónapot várni kell. Kéri a lakosságot, 
hogy a rendszert rendeltetésszerűen használja a dugulás elkerülése érdekében. Kéri, hogy nem 
megfelelő anyagok ne kerüljenek a csatornába és ezzel kapcsolatban majd szóróanyagok is 
fognak kiosztásra kerülni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Herédi úr utolsó mondatát nyomatékosan aláhúzza, mert már érzékelhetőek a gondok. A WC-
papíron kívül más nem kerülhet a rendszerbe. Nem kerülhet a csatornába tisztasági betét sem, 
vagy csontok sem. Nincs még a településen megoldva a szelektív gyűjtés, de január 1-jétől 
már kellene, hogy működjön, és ez segíteni fogja a probléma megoldását. Egyenlőre több a 
negatív kritika, mint a pozitív kritika. Sok a megoldatlan probléma, mint például az is egy 
megoldatlan probléma, hogy még sokan nem kötöttek rá a rendszerre.  
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Bartók István, képviselő: 
 
Már az előző közmeghallgatáson is hozzászólt a napirendi ponthoz, de a probléma nem lett 
megoldva sem az önkormányzat részéről, sem a Magyar Nándor részéről. Szerinte a kivitele-
zés nagyon rossz állapotú. Polgármester úr a testület felhatalmazása nélkül átvette a csatorna-
rendszert. Az átadás-átvétel megtörtént, és ezen túl, ha a Duna-Aszfalt Kft. javítást végez – 
ami beletartozott volna az eddig kifizetett munkájukba -, azt garanciába végzi el, és azt tud-
juk, hogy nézőpont kérdése, mi a garancia és mi nem. Mindenki tapasztalja, hogy nagyon sok 
munka van még, amit meg kellett volna csinálni. Polgármester úr mindig egy mérnökszerve-
zetre hivatkozik, aki a munkálatokat átvette, de ez a mérnökszervezet számára olyan, mint 
Columbo felesége, hogy még nem látta. Képviselőként egyetlen egy egyeztetésre sem volt 
meghívva, de szerinte a többi képviselő sem. Ez egy zárt rendszer volt, soha semmilyen in-
formációt nem kaptak. A képviselőknek – a polgármester úron kívül – semmilyen beleszólá-
suk nem volt. Tavaly is felszólalt a közmeghallgatáson. Intézkedni kellett volna, de az intéz-
kedés nem történt meg a mai napig sem. Az utakon szétment az aszfalt, de ezt a Magyar Nán-
dor soha nem vette észre, nem látta, és a mérnökszervezet sem. Továbbra is az a véleménye, 
hogy van még mit csinálni a mérnökszervezetnek is, a kivitelezőnek is, és annak is, aki átvet-
te. 
 
Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
Üdvözli a jelenlévőket. Ő a tiszaalpári szennyvízcsatornázás kivitelezési építésvezetője. Egy 6 
fős csapattal történt meg a bejárás. Elismeri, hogy még nagyon sok helyen van hiányosság, és 
vannak olyan kapubejárók, ahol van még mit csinálni. Most még csak azokat a területeket 
nézték, amik kintről látszódnak, de nagyon sok olyan is van, ami kívülről nem látszik és 
ahonnan nem érkezett jelzés. Folyamatosan fogják ezt csinálni, annak ellenére, hogy garanciá-
lis időszak van. Kéri, hogy ha valakinek bejelentése van a munkálatok szakszerűségével kap-
csolatban, azt írásban adja be az önkormányzatnál. Amikor ilyen bejelentés jut el az önkor-
mányzathoz, azt minden esetben továbbítják a Duna-Aszfalt Kft-hez. A hibákat igyekeztek 
eddig is kijavítani, de az utak szélességével kapcsolatban kimehetnek együtt is, ha a képviselő 
úr attól megnyugszik, vagy akár mással is kimehetnek együtt, lemérhetik az utak szélességét, 
hiszen az Duna-Aszfalt Kft-nek elő volt írva, hogy melyik utcára milyen útszélességet kell 
produkálni. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Miért kell bárkinek is tollat-papírt fognia, azért, ami a Duna-Aszfalt Kft. munkája lett volna, 
és nem garanciális munka? A saját utcájában, a Kádár Lajos utcában is ott van a csatornamé-
lyedés. Miért kell bárhová is írni, azért, ami beletartozott volna a Duna-Aszfalt Kft. előre vál-
lalt munkájába? 
 
Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
Eddig még csak Bartók István képviselő úron kívül a Kádár Lajos utcából senki más nem je-
lezte, hogy probléma lenne. Bartók István képviselő ezt már a korábbi fórumon is jelezte. 
Nyugodtan körbemehetnek, akár bárki mással is. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Szintén jelezte a problémát a Kádár Lajos utcában. 
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Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
A Győri képviselő úr minden kooperáción jelen volt. A Barna Sándor képviselő úr és a dr. 
Csernus Tibor ügyvéd úr szintén jelen voltak. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
Nem volt a kivitelező részéről olyan személy, aki ezeket a hibákat észreveszi; bejárja az utcá-
kat, anélkül, hogy a lakosságnak be kellene jelenteni? 
 
Győri István, képviselő: 
 
Ennél sokkal nagyobb problémát lát. Az is nagy probléma, amit Bartók István képviselő mon-
dott. Nem lehet átmenni a vasúton, mert nem biztonságos. Az Arany János utcában – ahol 
hanyag munkát végezte a Strabag és még 16 alvállalkozó – esőzés után megsüllyedt a föld. A 
csövek is megsüllyedtek. 30 cm-es szintkülönbségek vannak. Az Arany János utcából nem 
lehetett kimenni. Ugyanez volt a helyzet a Kádár Lajos utcában is, nem tudták a csöveket el-
helyezni a megfelelő lejtéssel. A legutóbbi testületi ülésen elmondta, amikor a BÁCSVÍZ Zrt. 
gazdasági igazgatója is ott volt, hogy a lengéseket, a műszaki követelményeket meg kellene 
nézni, mert ha később derülnek ki a hibák, akkor a javítást a lakosságnak 100 %-ig meg kell 
fizetni. Kérte, hogy fogadjanak fel független műszaki szakértőt, mert fél attól, hogy később a 
lakosságnak nagyon sokat kell majd fizetni. A polgármester úr nem hívta meg a képviselőket 
a csatornarendszer átadására. Polgármester úr azt mondta, hogy a Duna-Aszfalt Kft. ingyen 
elvégzi a Kántorparti utak javítását. Felháborodott azon, hogy polgármester úr ezért, a Kán-
torparti utak ingyenes megjavításáért cserébe aláírta az átadás-átvételt. Az átvétel tekintetében 
felelősséget kellett volna viselni a polgármester úrnak. Ki kell menni a vadászház felé és 
megnézni, hogyan vágták át az utat. A Petőfi-, Arany és még nagyon sok utca kivitelezése 
nem a megfelelő módon történt meg, és ezért a lakosság nagy árat fog majd fizetni. A beruhá-
zás nem került 2,5 milliárd Ft-ba, csak 2 milliárd Ft-ba. Felelőtlennek tartja a polgármestert. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Visszautasítja a személyeskedést. Nem mondja, hogy nincsenek hiányosságok, a rendszer 
nem a csúcstechnikával készült, de minden jó, ha jó a vége és azt látja, hogy a rendszer mű-
ködik. Ha az útépítésnél ilyen képességű emberek dolgoznak, akkor nem tudunk mit csinálni. 
A képviselő úr vádaskodásait már nagyon sokszor hallotta. A másik, hogy egymás beszédébe 
nem szoktunk beleszólni. 
 
Kővári Ferenc, a lakosság részéről:  
 
Meg szeretné kérdezni, hogy az árkokkal mi lesz? Van olyan árok, amit végig betemettek, 
például a Bercsényi és Jókai utcában. Van, ahol az árok 60 cm-re, van, ahol 80 cm-res és van, 
ahol nincsen semmi. 
 
Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
A településen nagyon sok helyen hiányos a csapadékelvezetés, szikkasztás, de a Duna-Aszfalt 
Kft-nek erre nincsen jogosultsága, hogy megcsinálja, mert ahhoz külön engedély kell, hogy 
egy csapadékelvezető csatornát akár szikkasztó által is létesítsenek. Amiben tudtak, segítettek.  
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Bartók István, képviselő: 
 
Az úr azt mondta, hogy a meglévő árkokat temették be a kivitelezők. 
 
Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
Felvétel alapján meg tudják nézni, hogy hol voltak árkok és azt vissza tudják állítani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy mielőtt a munkát elkezdte volna a Duna-Aszfalt Kft., minden utcában pontos 
felmérés történt. Rajta van egy lemezen, hogy mi hogy állt, és hogy állították helyre. A hibá-
kat csak konkrét észrevétel esetén tudják megnézni, általánosan nagyon nehéz. Van még egy 
adóssága a településnek; a meglévő szikkasztókat és csatornákat is ki kell tisztítani, de ehhez 
külön pályázat kell, mert egy-egy nagy esőzés után látjuk, hogy milyen gondok vannak.  
 
Bartók István, képviselő: 
 
Kéri a lakosságot, hogy probléma esetén jelezzenek a polgármesteri hivatalban Kapus Márta 
ügyintézőnek és ez a lehetőség – hogy a hibákat jelenteni lehet – jelenjen meg az újságban is. 
 
Váradi József, a lakosság részéről: 
 
Saját problémájának ügyében szólal fel. Nagykapuja előtt a bejárót háromszor aszfaltozták, de 
még harmadjára sem sikerült jól megcsinálni. Olyan cementtel készítették el, hogy az még 
töltésnek sem lett volna jó; seprűvel szét lehetett söpörni. Szólt Kádár Attilának, de nem tör-
tént semmi. Ezt követően szólt a Duna-Aszfalt Kft-nek; kijöttek, lefényképezték, de ennek is 
van már másfél-két hónapja, nem történt semmi. A Szent Imre tér 14. szám alatti lakik. Az 
Arany János utcáról oda-visszajártak, felszaggatták a csöveket. Itt nagy problémák lesznek. 
Látta, hogy a Mátyás király utcából odahordták a szennyvizet a Szent Imre tér 15. szám alá, a 
rendőrség elé. 1,20 méteres szakaszon fel kellett szedni a csöveket. Ennek a szakasznak a mű-
vezetője Váradi László volt, akit azóta eltanácsoltak a cégtől.  
 
Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
A Győri úrnak és a Bartók úrnak is voltak olyan megjegyzései, amelyek szerinte csak provo-
kációk. Olyan problémák merültek fel, amelyekről eddig még nem is hallott. Mondták, hogy 
30 cm-res különbségek vannak. Ha a Váradi úrnak nem megfelelő a betonozás minősége, ak-
kor kimegy, megnézi és ha szükséges, mással megcsináltassa. Egyébként nem hallott olyan 
esetről, hogy háromszor fel kellett volna bontani egy betont és még harmadszorra sem sike-
rült. A Közútkezelő sem vette volna át a Duna-Aszfalt Kft-től problémamentesen az utakat, ha 
azokat meg kellett szélesíteni, de nem volt ilyen probléma. A burkolatfestés ma történt meg. 
Az időjárás miatt nem volt lehetőség eddig a burkolatfestésre, ezért ma történt meg. Ennyi 
probléma volt, de ez nem befolyásoló tényező. Október óta üzemel a rendszer. Ha probléma 
lett volna, az pár nap alatt kiderült volna, mivel gravitációs rendszer működik. Problémák 
voltak a Mátyás király utcában, amikor hívni kellett szippantóst – ez kb. szeptemberben volt - 
mert engedély nélkül rákötöttek. Nem lehetett volna még rákötni. Más utcákban is kellett 
szippantót hívni emiatt és ilyen esetekben 10-15-20 autóval kellett a szennyvizet elhordani. A 
Duna-Aszfalt Kft. részéről nem panaszkodtak, hogy hányszor kellett a rendszert takarítani a 
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nem rendeltetésszerű használat miatt. Ez milliós tételeket jelentett, de nem került plusz pén-
zébe az önkormányzatnak. Garanciális időn belül, amit a lakosság úgy ítél meg, hogy nem 
megfelelő, ki fogják vizsgálni és kijavítják a hibákat. Azért, mert 2 év a garanciális idő, nem 
fogják elhúzni a javítási munkákat, mert nem szeretnének a végtelenségig idejárni. Szeretné, 
ha úgy köszönnének el egymástól, hogy mindenki meg van elégedve. El sem jött volna erre a 
közmeghallgatásra, ha az elhangzott állítások igazak lennének. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Hibáztatja az önkormányzatot azért, hogy a Duna-Aszfalt Kft. egyáltalán megnyerte ezt a 
pályázatot. Nincs annyi gépük, amennyi szükséges, ezért alvállalkozókat kellett bevonni. 1 
métert besüllyedt a föld. Akármilyen esőzés után sem süllyed be 1 métert a föld. Elképzelhe-
tő, hogy a csővezeték is hullámvasúttá válik. El kellene plusz pénzt különíteni erre. A techno-
lógia benne volt-e a rendszerbe? Tudomása szerint nem tettek bele ülepítő rendszert.  
 
Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
Az 1 méter miért nem 2 méter vagy 2 és fél? fél? 1 méteres süllyedéssel még friss munkála-
toknál sem találkozott, még akkor sem, ha a tömörítést trehányul végezték volna el. 1 métert 
nem süllyed be. Azt elhinné, hogy ha 10-15 cm-ről lenne szó és lenne nagyobb esőzés, hogy 
nincs megfelelően tömörítve, de 1 méteres süllyedés érződne a hálózaton is, hogy probléma 
van, de működik a rendszer már több mint fél éve, tehát nincsen probléma. Szükség lesz még 
lemosásra, de ez a nem rendeltetésszerű használat miatt van; csontokat, sütőtököt szivattyúz-
tak ki a rendszerből. Ez egy pár órán belül kijut az átemelőbe, és ott már megvan a probléma. 
 
Novákné Lovas Erzsébet, a lakosság részéről: 
 
A Thököly és a Csokonai utcák találkozásánál ott maradt a törmelék. Annak eltakarítása kinek 
a feladata? 
 
Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
A Duna-Aszfalt Kft. feladata a törmelék eltakarítása. A bejárás során látta a törmeléket és 
intézkedett annak elszállításáról, amely holnap megtörténik. A Bajcsy-Zs. utcán és Esze Ta-
más utcán is maradtak törmelékek, azokat el fogják szállítani. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Nem kapott választ az ülepítőre vonatkozó kérdésére. Homok van a rendszerben. 
 
Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
Ide nem kerül ülepítő, mert ez nem egy emésztőgödör. Csak úgy kerülhetett homok a rend-
szerbe, hogy ki volt nyitva a gravitációs csővezeték, a gravitációs csővezetéktől 30 cm-rel volt 
fentebb a talaj és úgy gondolták, hogy ezt majd elvezeti, de azzal együtt a hordalékot is, min-
dent vitt magával. Ez miatt van és lesz is még probléma. Gravitációs hálózat esetében még 
nem hallott ülepítő telepítéséről. 
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Homoki-Szabó Zoltán, a lakosság részéről: 
 
Megkérdezi, hogy a szerződéskötéshez át kell-e menni Tiszakécskére? Az iskolai utcája, illet-
ve, ahol a nyugdíjas jegyző úr szolgálati lakása van, az az útszakasz mikor lesz helyreállítva? 
Nem ott lakik ugyan, de nagyon sokan panaszkodnak arra az útszakaszra. Az Alkotmány utca 
és a Szent Imre tér sarkánál az út szintén nagyon rossz állapotban van. 
 
Magyar Nándor, a Duna-Aszfalt Kft. részéről:  
 
A padka zúzott kővel helyre lett állítva. Annál szélesebb utat nem tudnak csinálni. Az út szé-
lét megnézik még egyszer, ma is jártak arra, de tervek vannak arra nézve, hogy az önkor-
mányzat parkolót akar oda csináltatni, ezért nem is bolygatták.  
 
Nádasdi Ábel, a tiszakécskei csatornázás üzemvezetője: 
 
Tiszaalpár vízszolgáltatás szempontjából Tiszakécskéhez tartozik. Még nincs meghatározva a 
szolgáltatási díj mértéke, az valamikor a nyáron lesz meghatározva. Szerződéskötéshez el kell 
menni a lakosságnak Tiszakécskére. Ez oly módon fog megtörténni, hogy az önkormányzat 
segítségét kérik, hogy az információ elhelyezésre kerüljön a hirdetőtáblán. Ezen a hirdetésen 
tájékoztatva lesz a lakosság, hogy a szerződéskötésnek mi lesz a pontos menete. A tiszakécs-
kei fogyasztói iroda fogja fogadni a lakosságot és ott fogják tudni a szerződést megkötni.  
 
A lakosság részéről többen: 
 
Szeretnék, ha a szerződéskötés céljából valaki kijönne Tiszaalpárra. 
 
Nádasdi Ábel, a tiszakécskei csatornázás üzemvezetője: 
 
Vizsgálják ennek a lehetőségét, de leolvasás közben a vízóra biztosan megy majd. Szükséges, 
hogy attól a vízóraállástól kezdődjön meg a szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés. A fo-
gyasztói szerződések megkötéséhez számítógépre van szükség, anélkül nem tud a fogyasztói 
iroda itt helyben szerződéseket kinyomtatni. Tudomásul veszi, hogy a lakosságot ez kedvezőt-
lenül érinti, de nem tudja máshogyan megoldani. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy Tiszaalpáron lehessen megkötni a fogyasztói szerző-
déseket, mert Tiszakécskére nagyon nehéz az átjárás. Tiszaalpáron az önkormányzat bevoná-
sával a számítógépes és nyomtatós megoldást is biztosítani lehet. 
 
Nádasdi Ábel, a tiszakécskei csatornázás üzemvezetője: 
 
Ha van rá mód, akkor lépni fog ebbe az irányba. Úgy látja, hogy a lakosság nagy részének 
lenne erre igénye. Addig is kéri a lakosságot, hogy figyeljék a hirdetőtáblát, mert ott fogják a 
hirdetményeket elhelyezni, de megpróbálják elérni a többi fórumot is, pl.: a helyi újságot. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Megkérdezi, milyen paraméterekből fog állni a szolgáltatási díj? Kell-e külön fizetni a 
nyárlőrinci csatorna használatáért? 
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Nádasdi Ábel, a tiszakécskei csatornázás üzemvezetője: 
 
Elmondja, hogy a szolgáltatási díj nagyon sok paraméterből áll. Ezeket a paramétereket jog-
szabály határozza meg. A későbbiekben kiderül, hogy az önkormányzat ezt a számítást elfo-
gadja-e. 
 
Homoki-Szabó Zoltán, a lakosság részéről: 
 
Mondta, hogy az önerő szinte 100%-os támogatottságú. Kérdése, hogy amit befizettek pénzt a 
beruházásra, abból kaphatnak vissza valamennyi összeget? Mindig adni kell valamire pénzt, 
sok adót fizetnek így is. Tudja, hogy vannak nagyon nehéz helyzetben lévő emberek is, de sok 
ez a 200.000,- Ft. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem. A törvény meg sem engedi. Egy célra lehet felhasználni, ami 2018-ban kerül elszámo-
lásra. Sok ok miatt nem lehet, az egyik a törvényi, a másik ok az utak helyreállítása. Van jó 
néhány út, ami teljes aszfaltozást kapott, szemben azzal, ahol csak részleges történt. Az embe-
rek mindenhol kifizetik a hozzájárulást és velük szemben a közméltányosság azt kívánja, 
hogy ilyen célra használják fel az összeget. Azt gondolja így lesz igazságos. Van egy másik 
keret is, de szintén az utak helyreállítására, amit még nem kapott meg az önkormányzat. En-
nek a ciklusnak a végéig nem szabadna, hogy földút maradjon a településen. Pénz nem lesz 
visszaadva. Lezárta a napirendi pontot. 
 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról, költségvetéséről 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Aminek működni kellett 2014. évben is működött: az óvoda, a hivatal, a Gondozási Központ. 
Rendezvények is megtartásra kerültek. Kialakult rendje van a kulturális rendezvények, az 
egyesületek működésének, rendezvényeinek. Látogatottságuk azt mondhatja, hogy nagy. Né-
hány számot ismertetett a költségvetésből. Helyi adóból 60 millió 795 ezer forint folyt be, 
helyi önkormányzat működésének a támogatására 128 millió 401 ezer forint, köznevelési és 
gyermekétkeztetési támogatásra 128 millió 789 ezer forint, szociális és gyermekjóléti felada-
tok támogatására 78 millió 454 ezer, könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 6 
millió 107 ezer forint, üdülőhelyi feladatok támogatására 147 ezer forint, lakott és külterületi 
feladatok támogatására 1 millió 422 ezer forint, működési célú támogatásra 72 millió 487 ezer 
forint, egyéb működési bevételek 66 millió 113 ezer forint, eseti szociális támogatás 69 millió 
517 ezer forint. A 2014. évi költségvetés főszámai: bevétel: 1 milliárd 853 millió 585 ezer 
forint. Ebből az 1 milliárd forint a szennyvízberuházás költsége. Kiadás: 1 milliárd 915 millió 
42 ezer forint. A különbözet 61 millió 457 ezer forint, amelyből úgy tűnhet, hogy hiánnyal 
gazdálkodik a testület, de ez onnan adódik, hogy a zárás nem decemberben történik meg. A 
legutóbbi törvények szerint nem zárhat hiánnyal a képviselő-testület. Ebből a polgármesteri 
hivatal költségvetése 77 millió 535 ezer forint, Gondozási Központ költségvetése 67 millió 
723 ezer forint, óvoda költségvetése 111 millió 545 ezer forint, könyvtár költségvetése 11 
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millió 747 ezer forint, céltartalékba volt  9 millió 90 ezer forint, ami a Pejtsik hagyaték, álta-
lános tartalék 3 millió 649 ezer forint volt. Lényeges változás a 2014. évi és a 2015. évi költ-
ségvetés között nincs. Mivel a zárszámadás még nem készült el, így csak ezeket a számokat 
tudta elmondani. 
 
Muzsik Miklós, a lakosság részéről: 
 
Ez a szennyvízberuházás igen nagy problémákat okozott. Megdöbbenve vette tudomásul, 
hogy polgármester úr a feladatokat nem osztotta ki a képviselők között. Meg kellett volna 
szervezni kinek mi lesz a feladata és akkor nem csak Magyar Nándort lehetett volna zaklatni. 
A kész munkát nagyon könnyű kritizálni. Kérte többször is állítsák le a szivattyúkat. Sokkal 
egyszerűbben, szervezettebben kellett volna megoldani. Ha a feladatok kiosztásra kerültek 
volna nem volna ennyi vita. Külön problémának tartja, hogy Győri úrral folyamatosan vitat-
koznak. Lejáratják magukat. Ha Győri úrnak problémája van és alaposak a felvetések van 
igazságszolgáltatás. A közlekedési táblákról is lekoptak a festékek. Nincs a községbe kerék-
párút Tőserdő vagy Kiskunfélegyháza irányába. Kénytelenek a 20 tonna feletti kamionokat 
átengedni, kellene valamilyen elkerülő út. A vízelvezetésről is gondoskodni kellene, mert az 
az egy szerencséje van a településnek, hogy homokos a földje. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte a meglátást. Röviden válaszolt. Feladatmegosztásra nem gondolja, hogy szük-
ség lenne. Arról, hogy a képviselők nem tájékozódnak mindenről, nem ő a hibás. A szenny-
vízberuházás közbeszerzéssel indult, meghívásos pályázaton 3 pályázó volt. Szakmai egyezte-
tések folytak, ezzel nem volt gond. Sajnos 25 év után is ugyanaz a bérarány áll fenn, mint 
akkor volt és az árak pedig emelkedtek. Közlekedési táblákat észlelték már, folyamatban van-
nak. A kerékpárút régi vágy, elsősorban Lakitelek felé. Bács-Kiskun Megye 64 milliárd forin-
tot fog kapni, amely településenként szétosztásra kerül. Sajnos rövid utakra nincs pályázat 
kiírva, ebbe beleférne a 44-es útig egy kerékpárút. Tervekre van szükség, mire kiírják a pályá-
zatokat. Az településrendezési tervben van egy elkerülő út. Nem tudja meddig kellene lobbiz-
ni. A várossá nyilvánítási pályázat is harmadjára került beadásra, sajnos nem mindenki támo-
gatja. A mostani lerakott aszfaltot is pár éven belül tönkre teszik a nehézjárművek.  
 
Győri István, képviselő: 
 
Könyvtárbővítésre sem pályázott a megyéből csak Tiszaalpár. Úgy gondolja nem is lett volna 
ezzel semmi probléma, ha az emberek ténylegesen bejárnának olvasni. Ilyen beruházásokat 
nem szabad eszközölni, mert nemhogy megtakarításuk lenne, kiadásuk van. Ügyészséghez is 
fordult már. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Képviselő úr is ott volt a könyvtár bővítés avatásán, ha oda figyelt volna a megyei igazgató 
asszony elmondta, hogy Tiszaalpár volt szinte az utolsó, ahol a könyvtár felújításra került. 
 
Győri István, képviselő: 
 
Polgármester úr hazudik, nem ezt mondta. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Lezárta a napirendi pontot. 
 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi lehető-
ségeiről 
 

dr. Vancsura István, polgármester: 
 
2015. évre a költségvetés főszámai a következők. Bevétel: 1 milliárd 335 millió 536 forint, 
kiadás 1 milliárd 459 millió 231 forint. A különbség 123 millió 695 ezer forint, ami szintén az 
előző évi maradványból meg van a fedezete. A hivatal költségvetése 74 millió 59 ezer forint, 
Gondozási Központ 69 millió, óvoda 112 millió, könyvtár 11 millió 315 ezer forint, céltarta-
lék Pejtsik hagyaték ugyanannyi maradt, általános tartalék 66 millió 877 ezer forint, ami lé-
nyegesen több. A költségvetés bevételei az adókból 60 millió 380 ezer, helyi önkormányzat 
működésének támogatása 161 millió 41 ezer forint, köznevelési támogatás 129 millió, szociá-
lis gyermekjóléti támogatás 87 millió, közművelődési feladatok 5 millió 800 ezer forint, 
egyéb bevételek 36 millió 717 ezer forint. 2015-re tervezték a várossá nyilvánítás, a másik 
pedig települési önellátás indítása, elsősorban a konyhára. Ebben az évben nagyobb a lehető-
ség erre és a pályázatokra is. Az épületenergetikai pályázatba sajnos az iskola nem került bele. 
Napelemes pályázatban is részt vesz az önkormányzat és szintén ugyanilyen pályázatba kerül 
majd bele a Gondozási Központ is. A következő időszakban is több pályázat fog kiírásra ke-
rülni, amelyeket szintén meg fognak nézni. Ezeknek a feladatoknak megfelelően növelték az 
önkormányzat géppark állományát. Mind régi gép, minden évben költeni kell rájuk. Kérte a 
képviselőket, ha valami észrevétele, meglátása van mondja el. 
 
Felszólaló, a lakosság részéről: 
 
Kérdése, hogy van-e olyan tervezet, amely bármilyen adónem kivetéséről szólna? Másik kér-
dése, hogy az önkormányzat vissza veszi-e az iskolát? 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Valahol olvasott egy statisztikát, hogy a kormányzati ciklus alatt 50 féle adó került bevezetés-
re, ami valóban így van. Van amiről nem is tudnak. Ha a költségvetés olyan és a támogatáso-
kat megkapják, amelyekre pályáznak, akkor nem vezetnek be adót. Egyetlen egyre tud gon-
dolni, amit már más településeken is bevezettek, ez a földadó. Tudja, hogy nagyon érzékenyen 
érintené a gazdákat, de nem a gazdák pénzét kérnék, hanem amit állami támogatásból meg-
kapnak. Van egy néhány gazdaság a településen, amit 1-2 millió forint nem vágná földhöz a 
gazdákat. Gondolkodnak rajta, nem volt még napirenden. Korábban volt egy dátum, hogy 
március 31-ig el kell dönteni mit szeretnének az iskolával, mert a szerződés augusztus 15-ig 
szól. Kemény pénzügyi döntés. Arról nem volt szó, hogy ezért minden évben 25 millió forin-
tot kell fizetni, amiért cserébe semmit sem kaptak. Egy tetőfelújítás történt azóta, aminek még 
a felét sem kapták vissza. Amióta a KLIK-nél van semmilyen beruházás nem történt. A vizes 
rendszert is az önkormányzat csinálta. Ennek felújítására történt árajánlat kérés 23 millió fo-
rint összegben. Van 25 millió forint amit eddig fizettek, át kell venni a takarító személyzetet, 
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azt is fizetni kell, ott van két kazán aminek a lizing díját az önkormányzat fizeti 3-3,5 millió 
forint körül van. Ha átvenné az önkormányzat kb. 40-45 millió forintjába lenne. Június 15-ig 
dönteni kell ebben a kérdésben. Amikor annak idején átadásra került sem szívesen tették, de 
tudták, hogy a szennyvízberuházás terhei is itt lesznek. Ez megoldódott, viszont mégis a tele-
pülés iskolája. Ha átveszik, a működtetés költségét is az önkormányzatnak kell állni. 
 
Váradi József, a lakosság részéről: 
 
A Szent Imre tér 13. szám és a Szénási háznál az útkereszteződésnél annyira megáll a víz, 
hogy nem lehet a boltot megközelíteni. A sportpályánál a kerítésnél az árok betemetésre ke-
rült. Azt ígérték majd kiásásra kerül. Ha mást nem is, de legalább zúzott kővel le kellene terí-
teni. Nagy a forgalom, ott járnak az iskolások kerékpárral és az autó forgalom is nagy. Másik 
problémája a közterület-felügyelő munkája, mert véleménye szerint és másoktól is hallja, 
hogy nem csinál semmit. Taricska dr. úr rendelője előtt az út állapota nagyon rossz. Ott az 
iskola, a könyvtár, az utcába van a rendőrség is, elég forgalmas út. Egyenesen felháborítónak 
tartja. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Régóta figyelik a sportpályánál az árok hiányát, ott semmiféle gondot nem jelent. A probléma 
a másik oldalon van, oda kell az árok. A sportpályának a másik oldalán a mély árkot meg le-
hetne csinálni parkolónak, mert soha nincs benne víz. 
 
Váradi József, a lakosság részéről: 
 
A legutóbbi nagy esőnél is nem félig, hanem tele volt. Ott lakik, látja. Nem néz arra senki. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nézik, higgye el. Ez nem a Duna Aszfalt Kft. feladata. Meg kell oldani a parkolást az iskolá-
nál, postánál, orvosi rendelő előtt, óvodánál. Sajnos mindent terveztetni kell, minden idő és 
pénz. A közterült-felügyelet része valóban nem működik, de Boris Ferencnek nem csak ez a 
dolga, hanem egyéb más is. Kellene egy szakértő, aki az építészeti dolgokban is jártas. Renge-
teg ingatlan van a településen ami összeomlott vagy annak határán áll. Néhány sorsát már 
sikerült megoldani, de pénz egyikből sem lett. Ha a hatóság elrendeli a bontást, akkor azt el 
kell végezni. Sokan szemetelnek az utcán. A szelektív hulladékgyűjtést elsősorban otthon kell 
megoldani. Az iskolával szembeni területet megnyitották, oda be lehet állni, de ezt kevesen 
tudják. A Gondozási Központnál is kialakítottak egy néhány parkoló helyet. Meg fogják olda-
ni a többi problémát is. A közfoglalkoztatottak sokat segítenek, de sok helyen besegítenek, az 
óvodánál, a konyhánál stb. 
 
Felszólaló, a lakosság részéről: 
 
A várossá nyilvánításon nagyon el kellene gondolkodni. Szét kell nézni a faluban. Vele szem-
ben van egy élelmiszerbolt, az egy illegális kocsma. Húsvét előtt fetrengtek az emberek, nem 
mértékkel adják az italt. 3:10 órakor nyitva van, be sem kell akkor zárni. Jegyzőhöz fordultak, 
felvette a jegyzőkönyvet, nem változott semmi sem. APEH-hoz is fordultak, szintén semmi 
sem változott. Most felhívja újra rá a figyelmet, ha most sem változik, megpróbál fordulni 
másfelé. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nemcsak ott van gond, hanem a sportpályánál is. Ott annyit elértek, hogy a bejárat a másik 
utcára került. 
 
Kővágó Ferenc, a lakosság részéről: 
 
Az utcán végzik el a dolgukat is, nem városhoz méltó. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ez illem és mentalitás kérdése. Nem tudják megoldani a problémát. Helyi rendelet van a köz-
terület rendjének betartására is. Ha közterületen történik valami ott a polgárőrség, rendőrség 
tud fellépni, vagy akár a közterület-felügyelőt is be lehetne vonni. 
 
Kővágó Ferenc, a lakosság részéről: 
 
Hívták a rendőrséget. Elmondta neki szintén a problémát. Amire azt válaszolta a rendőr, 
hogyha ő eljár megfogja, megbünteti, de ennyi. Biztosan igaza van nem ez a dolga neki. Kis-
kunfélegyházán megszüntették a kültéri italozást. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A dohányzásra van rendelet, ki kell terjeszteni az italozásra is. 
 
Bartók István, képviselő: 
 
A kormány segített a dohányzás rendeletének betartásában. Sajnos itt is hasonló a probléma. 
Egyet tudomásul kell venni, hogy az, aki eladja nem tud mit csinálni. Azon kívül, hogy rászól 
vagy papírt kiteszi, nem tud mit csinálni. Nem fog mindig ott rendőr állni, sem a közterület-
felügyelő. 
 
Váradó József, a lakosság részéről: 
 
Mindenre van jogszabály, lehet ütköztetni. Nem kell valóban mindig ott állni a rendőrnek 
állandóan, de amikor arra jár bírságolja meg, figyelmeztesse. Vagy helyszíni bírságot szabjon 
ki, vagy jelentse fel. Régen is volt, most is van lehetőség. A sportpályánál sem változott sem-
mi, kitették a lépcsőt a járdára, világítás nincs, el lehet esni. Mindenre van szabálysértési tör-
vény, csak meg kell keresni. 
 
Felszólaló, a lakosság részéről: 
 
Személyesen is érinti az említett bolt kapcsán. Aki fizet egy boltban kötelesek kiszolgálni. 
Arra gondolt-e bárki, hogy szezonban földmunkából élnek, nagyon korán kelnek és ez a bolt 
van nyitva legkorábban. Azért van legtöbbször nyitva olyan korán a bolt, mert ott lehet kapni 
élelmiszert. Azzal nem tudnak Juhászék sem mit csinálni, hogy ott isszák meg a bolt előtt az 
italt. Ezt árulják, igény van rá. Jön a kenyeres 3 órakor, ezért is kérték a nyitva tartást. Tudja, 
hogy megszavazta a testület. Ő sem szereti, hogy ott isznak, de van, hogy vasárnap is meg 
reggel 5-kor dolgozni és ott áll meg. El kell fogadni. A szelektív hulladékgyűjtés nagyon jó 
dolog, gondolja plusz költségbe nem kerül ezen gyűjtők kihelyezése. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem. Januártól kint kellene lenniük. 
 
Kővágó Ferenc, a lakosság részéről: 
 
Szeszes itallal nem szolgálnak ki részeg embert. Ki van írva? Dehogy van. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nehezen megoldható probléma. 
 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
 Tárgy: Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
 
Felszólaló, a lakosság részéről: 
 
Két egyesület képviseletében kérte meg polgármester urat, a motoros és lovas egyesület terü-
letszerzésével kapcsolatosan. Elég sok programot szerveznek a településen. Most a Magyar 
Állam területén vannak ezek a pályák. Az ősz folyamán a Nemzeti Földalap kiírta ezen terüle-
tek hasznosítását, amire nem jelentkezett eddig senki, de ez még megtörténhet. Ha ezt elve-
szik, a településen ez a tevékenység is meg fog szűnni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Egyszerűbb lett volna megoldani, amíg Kiskunfélegyházához tartoztak. Megköszönte a hoz-
zászólást, oda fognak figyelni erre. 
 
Felszólaló, a lakosság részéről: 
 
Tiszaalpár és Tiszakécske közötti közlekedés nagyon rossz. Aki ott dolgozik és nincs autója 
nem is tudja megoldani, hogy oda járjon át. Ezért sem tudják sokan bevállalni a munkát Ti-
szakécskén, mert nagyon rossz az átjárás. Ezen kellene segíteni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, annyit sikerült elérni, hogy iskolaszezonban indul egy busz 7 óra előtt. Egyelőre nem 
akarják megszüntetni. Kérték is, hogy ne csak iskola szezonban induljon ez a busz. Visszafelé 
valamivel később van. 
 
Felszólaló, a lakosság részéről: 
 
16:15 órakor indul az utolsó busz visszafelé. Ha később nem jönnek át érte, nem tud hazajut-
ni. Többen is vannak így. 
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dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nagyon nehéz volt ezt is elérni. Sokszor jár át Kerekdombra, de szinte óránként jár busz arra-
felé. 
 
Felszólaló, a lakosság részéről: 
 
Az a probléma, hogy Lakitelekre még át tudnak jönni, de onnan Tiszaalpárra már nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, mert azt a plusz költséget meg kell fizetni, amiért ide is bejön. Egy járatot sikerült elin-
tézni. 
 
Novákné Lovas Erzsébet, a lakosság részéről: 
 
Mind amellett, hogy járásilag oda tartoznak, munkaügyi központ ott van, március 1-jén szin-
tén nagyon sok minden átkerült a járáshoz, nevelési tanácsadó, pszichológusi elérhetőség és 
még sorolhatná. Munkaügyi központba a regisztrációhoz át kell járni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Igen, ezeket tudják, csak a megoldás nagyon nehéz, mert a Volán Zrt.-hez vannak kötve. Aláí-
rásgyűjtés kérdése. Egyet biztosan fognak kezdeményezni, hogy a földhivatal visszakerüljön, 
mert semmi indoka nincs annak, hogy Kecskeméten van. 
 
Váradi József, a lakosság részéről: 
 
Nem kellene aláírást gyűjteni, hiszen ezért volna az országgyűlési képviselő, aki eljárna az 
ilyen jellegű problémákban. 25 év alatt nem tudták elintézni azt, hogy a jelzálogot töröljék a 
földekről, mert jelenleg nincs olyan hatóság ami ezt megtehetné. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte a részvételt, a közmeghallgatást 20:06 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


