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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  1214/2016. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 07-én 

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

Csernák Zsolt, dr. Csernus Tibor 
Győri István, (6 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
Borvák Erzsébet aljegyző, igazgatási csoportvezető 
Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Külön megjelentek: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Bejelentéssel távol lévő képviselő: dr. Taricska Tibor, dr. Vancsura Zoltán 
 
Napirendi pont tárgyalása közben: Kézsmárki László 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:35 órakor a közmeghallgatást megnyitotta.  
Elmondta, a közmeghallgatás egy nyilvános Képviselő-testületi ülés, felkérte Győri képviselő 
urat, hogy foglalja el a helyét a képviselőket megillető helyen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 

Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évben végzett munkájáról 
       Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
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2.) Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi lehetőségeiről 
      Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
 
1.) Napirendi pont: 
 
  Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2015. évben végzett munkájáról 
        Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Először is összehasonlítást szeretne tenni a 2015 és 2016 év költségvetés fő összegéről. 
Néhány alapvető számot szeretne elmondani. 2015-ben az önkormányzat összes bevétele 1 
milliárd 335 563 e Ft volt, 2016-ban 750 658 e Ft. Jelentős különbség van a két szám között. 
A szennyvízberuházás 2015- ben befejeződött. Még a 2015 - ös költségvetés tartalmaz közel 
500 millió Ft-ot, ami még a szennyvízberuházás befejezéséhez volt szükséges, mint állami 
támogatás. A tartalék 2015-ben 72 millió 597 e Ft, 2016-ban 7 millió 45 e Ft. Az 
önkormányzathoz tartozó intézmények főösszege a következő képen alakul.  

• A Polgármesteri Hivatal: 2015-ben 74 millió 59 e Ft, 2016-ban 73 millió 784 e Ft. 
• Gondozási központ: 2015-ben 69 millió 163 e Ft, 2016-ban 69 millió 396 e Ft.  
• Óvoda: 2015-ben 112 millió 11 e Ft, 2016-ban 111 millió 715 e Ft. 
• Könyvtár: 2015-ben 11 millió 215 e Ft, 2016-ban 10 millió 86 e Ft. 

2015-ben pályázatból nyert összeggel sok beruházást sikerült megvalósítani. A 
szennyvízberuházásból körülbelül 500 millió Ft volt, az, ami még a 2015-ös költségvetést 
terhelte. Az önkormányzat nyert 2 pályázatot, amiből a Művelődési Ház, Polgármesteri 
Hivatal, és az orvosi rendelők energetikai felújítása történt meg. Ez tulajdonképpen a külső 
burkolatot a nyílászárók cseréjét és a napelemeket tartalmazza. Az orvosi rendelőre 
napkollektor került, ami jelentős energia megtakarítást fog eredményezni a következő 
években. Ez az épület energetikai beruházás durván 60 millió Ft. A napelemek 21 millió Ft - 
ba kerültek. 2015 –ben a szennyvízcsatornának és a kapcsolódó létesítményeknek az átadása 
történt meg. Azokat a beruházásokat, amelyeket 2015-ben sikerült megvalósítani azokat 
KEOP pályázaton nyertük. Itt szeretné megemlíteni az óvodát ahol szintén napelem került 
felszerelésre. 2015-ben valósult meg egy másik beruházás az Ivóvíz minőség javító program, 
ez egy vitatható beruházás, hogy nekünk erre szükségünk volt-e? Egy kistérségi beruházás 
keretében valósult meg. Úgy gondolja, hogy Tiszaalpárnak a saját kútja is megfelelő vizet 
adott. Január közepe óta működik ez a szerkezet. 2015-ben olyan önkormányzati feladatok 
lettek elvégezve, amiket úgy neveznek, hogy rutin munkák. Ilyenek voltak a parkok 
gondozása, az útfelújítások, különösen külterületi utak, a belterületi utakról majd később 
beszélne. Próbáltak egy kicsit önellátásra berendezkedni, a gyakorlókerthez vásároltak még 
területet, és itt a konyhára termeltek. Igaz nagyon kezdetleges volt ez a próbálkozás, de ebben 
az évben tovább folytatják, most egy fólia kerül felállításra és abban is próbálnak termelni. Az 
önkormányzatnak pillanatnyilag 30 hektárnyi területe van, ezek gabonával vannak beültetve. 
Korábbi években ezek bérleménybe voltak adva. Újfalun egy 4 hektáros fűszerpaprika 
termesztést fognak az idén végezni, tavaly is már 3 hektárnyi területen volt. A Kecskeméti 
Univerrel van szerződésük. Lényegesnek tartja azt, hogy a településen a közfoglalkoztatottak 
hasznos és értelmes munkát végezzenek. Az iskola KLIK-hez tartozik. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy teljes egészében átadja a KLIK-nek.  Sajnos nem látni azt, hogy bármiféle 
beruházást is elvégeztek volna az iskolán, különösen a régi szárnyára ráférne a felújítás.  
Nagyon röviden szólna a civil szervezetekről és kulturális programokról. A 2015-ös évben 
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egy kiemelkedő rendezvény sorozat volt a Bársony Mihály születésének 100. évfordulója. 
Úgy gondolja, hogy helyiek kevésbé értékelik Bársony Mihálynak a tevékenységét. A világon 
a népzenei mozgalomba mindenhol ismerik Bársony Mihályt, hiszen tekerői citerái eljutottak 
a világ minden részére. Méltóan lett megünnepelve az ő 100. születésének napja. Az idén 22. 
alkalommal rendezik meg a képzőművészeti tábort. Ez is egy kicsit csendesen zajlik a 
településen, pedig az alkotók nagy szorgalommal, és lelkiismeretesen, örökítik meg mindazt a 
természeti szépséget, ami Tiszaalpáron található. Ezek a képek díszítik az intézmények falait. 
Azokról a nemzeti ünnepekről, amiket illik megünnepelni, azokról minden évben 
megemlékeztek. A 2015-ös évvel kapcsolatosan szeretné megemlíteni még a temetőket. 
Pillanatnyilag három temető van Tiszaalpáron kettő működőképes, a harmadiknak már lejárt a 
fenntartási ideje. Ezt a téli időszakban megpróbálták gyom mentesíteni, a Római Katolikus 
Egyház 20 évre átadta a temetőt. Ezért ott egy kegyeleti parknak a kialakítását fogják 
megterveztetni, és a következő években kialakítani.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a 2015. évi beszámolót. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
szóbeli tájékoztatót. 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
  Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi 
 lehetőségeiről 
       Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
 A terveket szeretné ismertetni. A 2016-2017-es évre van egy TOP -os pályázat, ami egy 
megyei pályázat. Ennél a pályázatnál megyékre 63 milliárd Ft lett elosztva, ebből Tiszaalpárra 
650 millió Ft fog jutni. Ebből az összegből három fontos feladatot szeretnének megoldani. Az 
egyik pályázat már ki is van írva, és elindult a megvalósítása. Az I. számú orvosi rendelőnek a 
felújítása, a szolgálati lakással együtt, ez egy 50 millió Ft-os beruházás. A következő ilyen 
beruházás, egy 102 milliós összeggel, ez az iskola régi szárnyának az épületenergetikai 
felújítása, ami állni fog egy külső szigetelésből és nyílászárók cseréjéből.  Korábban 2010-
2011-ben nyertek egy pályázatot az iskolánál nyílászárók cseréjére, de ebből csak a régi 
szárny egy részét tudták megoldani. A harmadik beruházás a kerékpárút, ez egy 500 millió Ft 
-os beruházás. Három irányból közelítik meg ezek az utak a települést. Királysaroktól - 
Tiszaújfaluig, Üzemi lakóteleptől bejövő út, és a Polyákfalútól bejövő út. Ez 2017-2018-
2019-es években fog majd megvalósulni. De a pályázatot el kell készíteni. Következő ilyen 
jellegű beruházás, a jelenlegi utaknak a jobb burkolattal történő ellátása. Mert azt látni lehet, 
hogy a szennyvízberuházásnál ahol 4 méteres volt az út és hosszába lett vágva, az mind teljes 
felújítást kapott. Az állami utak is új aszfaltborítást kaptak. Így a kontraszt nagyobb lett a 
településen belül, mert azok az utak, amelyek még földutak voltak, vagy rossz minőségű utak, 
azok olyanok is maradtak. A beruházás kapcsán ezek az utak még tovább romlottak, mert 
nehéz gépek mozogtak rajtuk, de mivel nem volt hosszanti vágás, ezért azok nem kerültek 
felújításra. Illetve a keskeny utaknál ahol keresztvágások voltak, ott látni lehet, hogy olyan 
mintha vonattal utazna az ember. Az önkormányzatnak az előző években nem volt adóssága, 
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nem volt hitele, és ezért egy kormányrendelet alapján 181 millió Ft illeti meg az 
önkormányzatot. Ebből pályáztak út felújításra. A következő ilyen beruházás lesz a 
térburkolat, azt látni lehet, hogy az Alkotmány utcának ez egyik oldala parkosítva van, a 
másik oldalán pedig por van és áll a víz. Az iskola környékén a parkolókat meg kell 
terveztetni ott ebben az évben még nem, lesz kivitelezés. Az út az meg fog valósulni még 
ebben az évben. Említette már a 2015-ös évnél, hogy folytatják az önkormányzati földeknek a 
művelését és azoknak a hasznosítását. Ami nagy gond, és lassan tudnak előre haladni benne, 
az a romos házaknak az eltakarítása. Emlékszik rá mikor polgármester lett volt olyan ház, 
amire akkor ígéretet tett, hogy rövid időn belül meg lesz oldva, sajnos az óta se oldódott meg. 
Ez a Dobó utcában van. Magán lakásokhoz nagyon nehezen jutnak hozzá. Közel 30 ilyen 
épület van a településen, ami már összeomlott vagy az összeomlás előtt áll. Próbálják ezeket 
az épületeket vagy felvásárolni valamilyen módon, mert ezek egyrészt rontják a 
településképet, másrészt viszont szeméttárolóként működnek. Skanzenről is szeretne néhány 
szót szólni, az alpári programfűzetekbe és a kulturális kiadványokban mindenhol szerepel a 
Skanzen. Sajnos elég leromlott állapotban van. Ennek kettős oka is van, az egyik a 
vandalizmus, a másik, hogy a skanzen fenntartása nem az önkormányzat feladata, hanem a 
Nemzeti Parké és elmúlt években nem igazán volt erre se szándék se pénz, hogy ezt felújítsák. 
Nagyon fontos lenne a rendbetétele, mert ha valaki idejön Alpárra, három dolgot keres és lát 
szívesen, a Templomdombot, a Skanzent, és a Várdombot. A 2016-os év kulturális 
rendezvényeiről tenne említést. Ebben az évben is lesz egy évforduló, ez Kádár Lajos író 
születésének 120 éves évfordulója. Van egy Kádár Lajos emlékszoba, ami nagyon eldugott 
helyen van, most ezt az emlékszobát a könyvtárba tervezik átvinni, ott méltó helye lesz. A 
másik nagy esemény Torda testvértelepüléssel a kapcsolat 30 éves. Eddig 4 pályázatra 
pályáztak azért, hogy ezt méltóképpen tudják majd megünnepelni. Az aláírt együttműködés az 
20 éves. A pénzügyi lehetőségek lényegesen kevesebbek, mint a tavalyi évben. A költségvetés 
tartalmazza azokat az alapvető feladatokat, amiket meg kívánnak oldani. Ugyanúgy nincs 
hitel. Ami nagyon fontos feladat, hogy az intézmények működését tudják biztosítani. A 
település tisztaságára szépítésére, virágosítására is nagy gondot fognak fordítani. Tiszaalpáron 
csodálatos környezet és a szépség, akár a várra, akár a Tisza-partra utal, ennek tükröződni kell 
valahol a településen. Még akkor is, ha egy kicsit szegényesek a házak, akkor is, ha sok a 
romos épület. A nagy gondot a boltok környéke jelenti, mert az eldobott csoki papírok rontják 
a település képet.  Az utak is elég rosszul néznek ki, egy közös levelet írtak Lakitelekkel és 
Tiszakécskével a közútkezelőnek. Időnként felmerül az is, hogy sok a kóbor kutya a 
településen, egy kutyának az elvitele 35-40 e Ft. A tavalyi évben 500 e Ft-ba került a kóbor 
kutyáknak az elvitele. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2016. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi 
lehetőségeiről 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
szóbeli tájékoztatót. 
 
3.) Napirendi pont: 
 
  Tárgy: Bejelentések 
 
Győri István, képviselő 
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Tisztelettel köszöntötte a tiszaalpári lakosokat. Nagyon örül, hogy 105 millió 190 e Ft-ot 
konszolidációs pénzt nyert az önkormányzat, ezt 8 millió 300 e Ft - al ki kellett nekik 
egészíteni, tehát 114 millió Ft-ot fognak utakra költeni. A polgármester úr csinált egy 
költségvetést 114 millió Ft-ról ezt fogják elkölteni. Ez 20.616 m² utat fog jelenteni, tehát ha 
114 millió Ft elosszák a 20.616 -al durván 5000 Ft-ba fog kerülni m2 az útnak. Ha képviselő 
urak hallgatnának rá, 40-50%-al több utat meg tudnának csinálni. Miért? 5 cm-es 
aszfaltborításra kért árajánlatot, 1700 Ft-ba jött ki egy m², és ha ezt még ellátják 2 cm-es 
koptató réteggel akkor az 2638 Ft-ra fog emelkedni. Ha viszont 4 cm aszfaltot tesznek és 3 cm 
koptató réteget, akkor 2587 Ft m²-re. A költségvetést 40-50% lehet csökkenteni. Az utak 
felújítását első osztályú kivitelezésben is 50-60 millió Ft-ból meg lehetne úszni. A képviselő-
testület úgy szavazza meg, hogy nincsenek előttük a paraméterek, melyik utcát milyen 
minőségben akarják megcsinálni. Nem elég az, hogy milyen hosszú, és mennyi m². Pár 
mínusz tételt szeretne felsorolni a Tisztelt Lakosságnak. Van egy Kft., amit megszűntettek, és 
felszámolás alatt áll. Kezdő tőkét kapott 5 millió Ft-ot, utána kapott 12 millió 300 e Ft-ot ez 
összesen 17 millió 300 e Ft. Viszont árbevételt csak 177 e Ft-ot csinált, és most megint kap 9 
millió 600 e Ft-ot. A gyakorlókertből nem tudja bevittek-e egy zsák hagymát, meg egy mázsa 
krumplit. A 2,5 hektár paprika földre és a gyakorlókertre kaptak 15 millió Ft-ot, hogy ezt 
működtessék. Összességében 20 millió Ft veszteséget hoztak össze a mezőgazdaságból. A 
földek után 1 millió 664 e Ft földalapú támogatást kaptak. Áfásan 3 millió 962 e Ft lett az 
árbevétel a mezőgazdaságból. Ez a gazdálkodás a nullával egyenlő. Nem beszélve a könyvtár 
működtetéséről Tiszaalpár önkormányzat normatív támogatása a könyvtárra és a művelődésre 
5 millió 600 e Ft abból 2 millió 800 e Ft lenne a könyvtár és 10 millió Ft költségvetése van. A 
fizetés elvisz 7,5 millió Ft-ot. Ami nagyon fontos lenne még, és a polgármester úr nem 
mondta. A szennyvízberuházás befejeződött. 5,2% saját erő kellett, 2 milliárd Ft-nál 
kevesebbe került, azért került kevesebbe, mert 600 m3 –re volt tervezve a szennyvíz tisztító 
telep, és 500 m³-re épült meg. Összesen 1,9 milliárd Ft-ba került, ami azt jelent 110 millió Ft-
ot kellene a lakosságnak befizetni. 1980 ingatlan tulajdonosra levetítve az 51-52 e Ft, de nem 
246 e Ft. A környező települések már visszakapták a pénzt. A polgármester úr a mai napig 
ragaszkodik hozzá, hogy-hogy tudja a tiszaalpári embereket besarcolni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester  
 
Egyetlen egy pozitívumot nem hallottam képviselő úrtól. Érdekes dolgot sorolt fel a képviselő 
úr utakkal kapcsolatban, ekkora összeget közbeszereztetni kell. Meg kell versenyeztetni ki 
kell választani a kivitelezőket, és ott fog kialakulni az ár. Nyilván való, hogy lehet kritikával 
élni. Ő jó szívvel fogad bárkit a településen, sőt annak örülök, hogy ha megkeresik, és 
elmondják, milyen probléma van a településen. 
 
Németh Józsefné 
 
Útfelújítással kapcsolatban szeretné mondani, hogy kimaradt a Csokonai utca és az I. Géza 
Király utca. A saroktól 50-60 m, fele fel van újítva a másik fele nagyon rossz, és lehetetlen 
rajta járni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Valóban, nem mondta el, hogy ez az összeg nem fedi még mindig az összes utat. Amit a 
képviselő úr említett ez az önrész, amit be kellett fizetni a szennyvízberuházáshoz, az most 
valóban vita téma, hogy mire lehet költeni, vissza lehet adni, vagy nem lehet visszaadni. A 
241 e Ft, ami be lett fizetve, ebből van, jelenleg 37 millió Ft. És aki lakás takarékpénztáron 
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keresztül fizeti be az majd csak 2018 őszén fog lezárulni, és addig nem tudnak róla mit 
beszélni. Ahhoz hogy Tiszaalpáron normális portalanított utak legyenek, ilyen nagy összeg 
soha nem fog rendelkezésre állni a településnek. A lakosságnak majd el kell dönteni, hogy ki 
az, aki ezt a pénzt az utak felújítására bent hagyja. A másik megoldás, hogy a képviselő-
testület talál ki olyan kommunális adót, amibe ezt bele lehet számítani. Ha elmennek olyan 
településekre ahol mindenütt portalanított út van, pl: Torda testvér település, ott teljesen 
önerőből csinálta meg a lakosság. Igaz beton utak vannak. 
 
Szabó János 
 
A Bácsvíz-zel kapcsolatosan, a településen van olyan nyugdíjas, akinek még fürdőszobája 
sincs, ezért a csatornadíjat nem tartja a helyesnek. A képviselő- testület miért nem tud 
ráhatással lenni, és állapítanának meg, évi 5 m³-es vízhasználatot, ami azt jelenti, hogy 0,5 m³ 
havi szinten. Állapítsák meg, hogy 5 m³ feletti vizet használok, fizessenek csak csatornadíjat, 
és aki alatta van, annak ne kelljen fizetni. A Bocskai úton 50-100 m-es útszakasz kritikus 
állapotban van. Miért lett az kihagyva? Annak idején mikor a közutakat csinálták, a Mátyás 
király utcáról szeretne beszélni, az egy homokos út volt, és amikor eldöntötték, hogy szilárd 
burkolatú út legyen, ahhoz nekik hozzá kellett járulniuk. Lakott a Thököly utcában, ott azért, 
hogy a csapadékvíz elfolyón szintén fizetniük kellet. Ezért mindenki járuljon hozzá egy 
bizonyos összeggel. Ne pedig a szennyvíznek a rovására vegyék el azt a pénzösszeget. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Akkor is helytelen volt, úgy kivetni útadót, hogy csak az ottani lakosok fizessenek, hiszen 
nem csak azok járnak rajta, akik előtt épült. 
 
Szabó János 
 
Annak idején reklamált, hogy az nem is a községen belüli út, hanem egy KPM út és mégis 
kötelezték arra, hogy fizessen érte. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen, jogos a felvetés. Erről még sokat fognak vitatkozni még sor kerül arra, hogy 
visszaadják-e pénzt, vagy sem, de akkor se jár vissza mind. 2018 őszén lesz elszámolás addig 
ez egy felesleges vita. 

 
Kézsmárki László 18:25 órakor megérkezett a közmeghallgatás ülésére 

Így a jelenlévő képviselő tagok létszáma 7fő 
 
Dudás Györgyné 
 
A játszótérnél nagyon csúnya gödrös az út. 
  
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A játszótérnél alá van csatornázva, ott lefolyna a víz. 
 
Dudás Györgyné 
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Ott a csatorna el van dugulva és senki nem takarítja. A ő kertjükbe folyik be az összes a víz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Köszönöm szépen megnézzük. 
 
Dudás Györgyné 
 
A kapubejárónál most is fentebb tették az utat, és ha arra még tesznek, akkor fél méterrel 
magasabb lesz az út, mint a háznak a szintje. 
 
Barna Istvánné 
 
Szeretném megkérdezni, hogy a Bocskai utcát miért hagyták ki az útfelújításból? Egy évre 
csinálták meg a járdát is, a köves út meg úgy maradt. Fizeti a vízfogyasztás után a 
csatornadíjat, fizeti a bank felé csatornadíjat. Egyedül él, és mi lesz akkor, ha nem is fog 
fizetni. 
 
Győri István, képviselő 
 
Jól teszi. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Képviselő úr nagyon jól tudja, mert ő eddig még nem fizetett. 
 
Bartók István, képviselő 
 
Azok az utcák, amik nem lettek megemlítve az nem azt jelenti, hogy nem lesznek 
megcsinálva. És az sem 100%, hogy a felsorolt utcák azok mind meg lesznek csinálva. Arról 
van szó, hogy egy határozatot kellett hozni a testületnek arról, hogy mire költi el ezt a pénzt. 
Utcákra. Nevesíteni kellett, hogy melyik utcákra. Beleírtak utcaneveket. De ez után jön még, 
hogy erre az összegre kiválasszák a kivitelezőt, még árajánlatot fognak bekérni. Lehet, hogy 
5-10 utcával többet fognak tudni megcsinálni ebből az összegből. Sok utca kimaradt még, de 
azok is meg lesznek csinálva, csak lehet, hogy nem az első körben. Ha minden igaz fognak 
még kapni 70 millió Ft-ot útfelújításra. A szennyvíz díj visszafizetéséhez kapcsolódóan annyit 
szeretne mondani, hogy a Képviselő-testülethez, most fognak hozzá kerülni a csatornával 
kapcsolatos döntések. Ami azt jelenti, hogy a vízi közmű társulat most szűnik meg, és ettől 
kezdve lesz a képviselő-testületnek ráhatása, a pénzügyre. Több bírósági eljárás is folyik más 
helyeken ahol csatornáztak, hogy ezzel az összeggel mit lehet kezdeni. 2018-ig valószínű a 
bírósági döntés is le fog zajlani azokban a községekben. Nagyon sokan LTP-t kötöttek és 
azoknak a befizetéseik 2018-ig fognak lezáródni. És ha majd a döntés meglesz, akkor lesz a 
testület abban a helyzetben, hogy erről a pénzről döntsön. Nem tudni mennyibe fog kerül még 
ez a csatorna. Mert van olyan képviselő, aki az helyet, hogy példát mutatna, csak a szája jár. 
Kettő háza van, és nem fizetett egyetlen egy csatornát se. A szomszédok panaszkodnak, hogy 
folyamatosan az ő portájukra engedi a szennyvizet. Egy képviselőnek ilyen példát kell 
mutatni? Senki nem költött el még semmit a csatorna pénzből és nem is fog. A Képviselő-
testület nem fogja hagyni, hogy az önök pénze olyan helyre kerüljön, vagy úgy kerüljön 
felhasználásra, hogy az nem jogszerű vagy nem igazságos. A képviselő úrnak üzenni, hogy 
mutasson példát, a lakosságnak, hogy ő befizeti. A könyvtárral kapcsolatban, hogy szüntessék 
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meg a könyvtárat? Nem lehet vele mit csinálni, könyvtáros kell, alkalmazni kell rá valakit. 
Azt javasolja, hogy a képviselők közül azt, aki ráér, ültessék be könyvtárosnak. A 
közteherviselésről az a véleménye, hogy ebből soha nem lesz igazságos történet. 
Kiss József 
 
Az úttal kapcsolatban tévedésbe vannak sokan, magamat is beleértve. Itt arról a pénzről van 
szó, amit befizettek a szennyvízre és a megmaradt pénzt akarják majd ráfordítani 
útfejlesztésre. Itt annak idején mindenki fizetett az útra. A Mátyás Király utca és az Ady 
Endre utca sarkára annak idején oda lett építve egy szökőkút, így ott út nem maradt. Javasolni 
szeretné, hogy ha kell, akkor a piacnak a sarkából egy picit levágni, mert a nagy gépek, 
kamionok nem férnek el és kénytelenek átmenni a másik oldalra. Továbbra is maradva az 
utaknál. Ő emlékszik rá, hogy 1973-ban az akkori képviselő jelölt megígérte, hogy 
Tiszaújfalui utat a Királysarokig teljes egészében fel fogják újítani. Ma már 2016-ot írunk, és 
az út még majdnem ugyanolyan. Ideje lenne már, hogy az az útszakasz megoldódjon. Az 
iskolánál elhangzott, hogy 50 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, és javításokat kell 
elvégezni. Nem érti, hogy ha a KLIK-hez tartozik az iskola, akkor miért az önkormányzat 
újítsa fel. A kulturális programokkal kapcsolatban elhangzott két dolog Bársony Mihálynak a 
100. születési évfordulójának a megünneplése, és a Kádár Lajos 125. születési évfordulójának 
a megünneplése. Figyelembe vesszük-e, hogy a mai fiatalok hova tudnak menni, szórakozni? 
Hová? Kocsmába, mert nincs más. Mert azt mondják, hogy nincs rá igény, ez egy nagy 
tévedés. Meg kellene találni annak a módját, hogy a fiatalok el tudjanak járni szórakozni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Köszöni szépen, azért néhány dologra válaszolna, mert nagyon sok témát érintett. Kezdené a 
Királysarokig vezető úttal. Ez legalább egy 25 éves történt. Ebbe már kettő közlekedési 
miniszter bele bukott. Annyit már sikerült elérni, hogy legalább a két szélét mart aszfalttal 
feltöltötték. Az iskola felújítás, az előző két évben is a KLIK-nél volt az iskola és azért nem 
vállalták be a működtetését, mert a szennyvízberuházás miatt nem tudták. Viszont egy tető 
felújításra sor került, mert beázott az épület. A szerződésben úgy van, hogy a felújítás és a 
karbantartás a KLIK feladata, ezért átszámlázták. A KLIK-nek 17 millió Ft volt a hiánya, 
most lett 34 millió Ft. Hogy miért csinálják? Azért mert az önkormányzat tulajdona, annyi  
változás volt, hogy az előző két évben nem csinálták. Nagyon sok olyan pályázat volt, ahol 
iskolafelújításra lehetett volna pályázni, de nem lehetett, mert a KLIK állami fenntartású 
intézmény, most már talán lehet. Ennek a 102 millió Ft-nak bőségesen van helye. 500 millió 
Ft-ba kerül a kerékpárút, ami nem egy - egy kilométeres útszakasz, hanem sokkal hosszabb. 
Tervezni, terveztetni és kisajátítatni kell területeket. Mozi, lehetne valóban, de biztos benne 
hogy oda se a fiatalok járnának, hanem az idősebb korosztály. Itt a településen az idősebbek 
nagyon szépen összefognak, három nyugdíjas klubot is működtetnek. 
 
Takács János 
 
Az ABC előtti parkoló botrányos. 10 mm csapadék leesik és ott mindenki bokáig jár a vízben. 
2 évvel ezelőtt ő már felszólalt egy közmeghallgatáson, hogy próbálják meg annak a 
parkolónak a víztelenítését megoldani, azóta se történt semmi. A másik dolog nem rég történt, 
egy haláleset a közlekedési szabályok miatt. Hiányzik, egy-két útkereszteződésből az „ÁLLJ! 
elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla. Az üzemanyagkútnál, ahol az autók merőlegesen kiállnak 
a Dózsa György utcára, oda kellene, egy „ÁLLJ! elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla, mert az 
elsőbbségadás kötelező táblát, azt senki nem veszi figyelembe. 
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Góg Mihály 
 
A beszámolóval egyetért, nagyon széles körű volt. Többet szeretett volna hallani a 
szennyvízberuházás költségeiről. Továbbá miért kell egy lakónak kétszer hozzájárulni a 
portalanításhoz? Több újságcikket is olvasott, hogy a magmaradt pénzt visszaadták két 
településen is. De ha erre nincs lehetőség, akkor igenis fordítsák a település szépítésére. A 
csapadékvíz elvezetésére a kritikus helyeken. Csináljanak parkolókat, parkosítást, 
virágosítást. Ő ezt tudná támogatni, ha nem lehet visszaadni a pénzt. 
 
Váradi József 
 
Egy évvel ezelőtt a közmeghallgatáson szólt, mikor a csatornázás befejeződött. Itt volt a 
Magyar Nándor úr és megígérte, hogy helyreállítják a károkozást a kapubejárónál. Akkor azt 
mondta, az önkormányzatnál be kell jelenteni, bejött, első volt és a mai napig nem lett belőle 
semmi. Nagyon sok probléma van ebben a községben, amire nincs odafigyelve. A kapubejárót 
ki fogja helyreállítani, milyen pénzből nem tudja, mert a Duna- Aszfalt már nem dolgozik itt. 
 
Földesi Gáborné 
 
Az iskola utca problémájára szeretne tanácsot kapni, hogy - hogy lehetne megoldani. 
Többször küldött fényképet, hogy milyen saras, most egy picit javult a helyzet mióta 
feltöltötték, de nem lett tökéletes, mert befolyik a víz. A másik probléma, életveszélyes a 
gyerekeknek az iskolába menetel, ha a szülő nem kíséri ki a buszmegállóba, mert mind a két 
oldalról jönnek az autók, és semmiféle lassítást jelző tábla nincs az autósok számára. A 
gyerekek félnek átmenni az úton. Valami lassítást jelző táblát szeretne oda kérni a többi szülő 
nevében is. Probléma még az is, hogy az Iskola utcának Üzemi Lakótelep név van adva, és 
egyszerűen nem találnak oda. Ha egy kis táblát kaphatnának az utca nevével, azt nagyon 
megköszönnék. 
 
Kővágóné Kálmán Klára 
 
Gyakran járom a község utcáit a kisgyermekemmel. Szóba kerültek a kóbor kutyák, hogy a 
befogásuk milyen sokba kerül. Szerinte ezeknek a 80% nem kóbor kutya. Sokszor járt ő is 
úgy, hogy a kerékpárról majdnem leszedte a kutya. Azt szeretné kérdezni, hogy ilyen esetben 
mi a teendő, ki az, aki ellenőrzi ezeket a kutyákat. 
 
Boris Ferenc, közterület felügyelő 
 
Hetente két kutyát szokott beküldeni a gyepmesteri telepre. A másik a chipezés, a kutyák 80% 
be van chipezve. 
 
Bartucz István, településüzemeltető 
 
Azt kérné a lakosságtól, hogy segítsenek abban, ha tudják, hogy kié a kutya, szóljanak, és 
akkor közösen megoldják ezt a problémát. 
 
Alamné Busa Mária 
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Itt lakik szemben. A parkolással vannak nagyon nagy gondok, még a kocsi bejáróját sem 
hagyják szabadon. Most már a buszok is ott parkolnak. A járdája is meg van süllyedve, 
befolyik a ház alá a víz. Szeretné kérdezni, hogy ha van parkoló, akkor miért az ő kapujában 
állnak meg az autók? Azt mondják, közterület rendben van, de akkor rakják rendbe. Kéri a 
polgármester urat nézzen utána. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ebben ő is bűnös, mert néha ő is oda szokott állni. De való igaz meg kell oldani. A busz nem 
tudja kitől kért engedélyt közterület parkolásra. Meg kell nézni, hogy azon az oldalon, hogy 
tudnának parkolót kialakítani úgy, hogy az út is meg maradjon.  
 
Bajzáth Jánosné 
 
Hogy megy a csatornafizetés? Faluként változik? Pl: Lakitelken lakásonként 50 e Ft -al 
járultak hozzá. Nyárlőrincen 180 e Ft-ot fizettek. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ez településként változik. Ahogy elkészült a tervezés ennek meg volt a költségvetése, meg 
volt mennyit fedezett a támogatás, a többi részét a lakosságnak kellett fizetni. Ez sok 
mindentől függött, pl: a csatorna hosszától. Való igaz, hogy az önrészre sok pályázatot 
megnyertek európait és hazait is, és valóban az önrész teljesen lefedte a támogatást. Éppen 
ezért van a gond vele. Pillanatnyilag a településen 300 olyan ház van, ahol vagy nem fizettek 
semmit vagy abbahagyták a részletfizetést. 
 
Bajzáth Jánosné 
 
Az I. Géza Király útnál semmi értelme annak, hogy javítgatják az lyukakat az úton, mert az 
úgyis feljön. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Minden évben kátyúznak. Amióta az önkormányzat csinálja a kátyúzást azóta azok a részek 
simák és nem törnek fel. Az a baj, hogy a koptató réteg vékony. Nem beszélve az árkokról, ott 
is meg áll a víz, mert olyan magas mellette a föld, hogy nem tud lefolyni. Ebben az évben az 
is az egyik feladat, hogy az árkokat is rendbe tegyék. 
 
Bajzáth Jánosné 
 
Azt szeretné mondani, hogy a községben sok olyan idős él, aki már alig bír menni. Szeretné, 
ha meg lehetne oldani azt, hogy ne kelljen Domokosné Koncz Edithez bejönni a csekkekért.  
 
Demeter Jánosné 
 
Volt róla szó, hogy milyen sok romos épület van a községben. Ő is már háromszor szólt ez 
ügyben, voltak kint lefényképezték elküldték és az óta se történt semmi. Nagyon rossz 
állapotban van az a ház, a kertbe se nagyon mer kimenni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 



12 

 

 
A bevezetőben mondta, hogy 30 ilyen ház van, de a magánházakhoz nem nagyon férnek 
hozzá. 
 
Atkári Andrásné 
 
A futballpályánál a buszváró egyik oldala hiányzik, és ha olyan az idő, akkor nagyon huzatos 
és rossz benne állni. Esetleg ha lehetne, valamit ez ellen tenni azt megköszönné. 
 
Fricska Jánosné 
 
Azt szeretné kérdezni, hogy aki nem fizeti a megtakarítást azokkal mi lesz? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Március végén fog a testülethez kerülni, mert a víziközmű társulat megszűnik. Fognak 
határozni benne. 300 ember nem fizeti azt, ami őket megilletné, tudja, hogy vannak nagyon 
nehéz helyzetbe lévő emberek és egyenként fogják megnézni, hogy  ki az, aki tudna fizetni 
csak nem akar, és ki az, aki a szociális körülményeire tekintettel nem tud fizetni. Valamilyen 
megoldást fognak rá találni. Türelmet kér, hogy a Képviselő-testület kezébe kerüljön a döntés 
lehetősége, mert pillanatnyilag nem ott van 
 
Dudás György 
 
A játszótér előtt, ami van út, az annyira porol, hogy nyáron nem lehet megmaradni, nem lehet 
szellőztetni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Benne van az is az aszfaltozási tervbe. 
 
Dudás György 
 
Most nemrégen be lett javítva, de nem sokáig nem tartott. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen sajnos ezek kikátyúsodnak, mert ha raknak bele követ az addig tart még víz nem kerül 
bele, mert újra kiveri. Ha kellő lassúsággal mennének az autók, akkor nem vernék ki. A végső 
megoldást az aszfaltozás fogja jelenti. 
 
Dudás György 
 
Már tíz évvel ezelőtt volt egy olyan javaslata, hogy tegyenek oda egy sebesség korlátozást 
jelző táblát, mivel ott játszótér van.  
 
 
Győri István, képviselő 
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Bartók Istvánnak szeretné mondani. Megkérdezné tőle, hogy - hogy adta el a csöveket 
azoknak, akik bevezették a szennyvízcsatornát? Több millió Ft-ot, hogy tett zsebre? A 
benzinkútnak a bérleti díja 2018-ig szólt, és 1 millió Ft-on felül kellett fizetni az 
önkormányzatnak érte, de ezt az összeget levették 420 e Ft-ra, a barátjával dr. Csernus 
Tiborral. Meg akarta venni a telket 1,5 millió Ft-ért, be is hozta testület elé. Erre Barna 
Sándor valahogy rájött, és felajánlott érte 3 millió Ft-ot, akkor már Bartók István is 
felajánlotta a 3 milli Ft-ot.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Képviselő urat nem személyeskedésre kérte fel, hanem hozzászólásra. Megvonja a szót. 
 
Győri István, képviselő 
 
Nyilvánosan kijelentem bűnözők vagytok. 
 
Bartók István, képviselő 
 
Győri úrnak ő már sokszor mondta, hogy jelentse fel, de eddig még nem tette meg. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte a részvételt, a közmeghallgatást 19:23 órakor bezárta. 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


