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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r  
Szám:  1888/2017. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 02-án 

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

Győri István, Kézsmárki László (5 fő) 
dr. Menyhárt Anett jegyző 
Bálint Katalin vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
Külön megjelentek: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Bejelentéssel távol lévő képviselők: dr. Taricska Tibor, Bartók István, Csernák Zsolt Sándor, 
dr. Vancsura Zoltán 
 
Jegyzőkönyvvezető: Demeter Terézia 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket. 17:33 órakor a közmeghallgatást megnyitotta.  
Elmondta, a közmeghallgatás egy nyilvános Képviselő-testületi ülés. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról 
       Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi lehetőségeiről 
      Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
3.) Egyéb kérdések, javaslatok, hozzászólások 
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1.) Napirendi pont: 
 
  Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról 
        Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Minden egyes évben elmondható, hogy az önkormányzat feladatai két részből állnak, vannak 
kötelező és önként vállalt feladatai. Önkormányzat kötelező feladatai: óvodai ellátás, 
egészséges ivóvízről való gondoskodás, utakról – parkolókról való gondoskodás, szociális 
ellátás úgy az idősek ellátása, mint a rászorultak ellátása, köztemetők fenntartása. Korábban 
ide tartozott az iskolai - köznevelési ellátás is, de mióta a KLIK átvette az iskolát, azóta nem 
kötelező feladata az önkormányzatnak. Természetesen a  Polgármesteri Hivatalnak, mint az 
önkormányzat részének a jegyző asszony vezetésével egyéb szakhatósági feladatai vannak, 
amit a hivatal dolgozói látnak el. Az önkormányzat intézményei közé tartozik a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda, Gondozási Központ, Könyvtár. Ezeknek a feladatoknak 
maximálisan eleget tett az önkormányzat. Biztosította azokat a költségeket, amelyek ezen 
intézmények fenntartásához szükségesek. Lassan hozzá kell szokni, hogy állami 
támogatásként nem kapnak annyi összeget, amely ezen intézmények fenntartásához 
szükséges. A Gondozási Központnak a fenntartása nem önkormányzati alapfeladat, de 
természetesen az önkormányzatnak ezt vállalni kell, hiszen a településen lévő azon idősek, 
akik erre az ellátásra szorulnak, úgy gondolja, hogy a legjobb helyen itt vannak. Van a 
településen még két ilyen intézmény azok is sorban állással tudják ellátni a feladatot. A 
költségekről néhány gondolatot szeretne mondani, az óvodának az éves költségvetése 2016 - 
ban 111 millió 690e Ft volt, ehhez az önkormányzatnak 2 millió néhány ezer Ft – ot még 
hozzá kellett még tenni. A Gondozási Központ kiadása 53 millió 543e Ft, az 
önkormányzatnak 3 millió 751e Ft – al ki kellett pótolni. A könyvtár, ami 2016 – ban önálló 
volt, most 2017 – ben a konyha működtetése is a könyvtárhoz került, 2016 – ban 9 millió 688 
e Ft - os költséggel működött, ehhez az önkormányzatnak 6 millió 797e Ft – ot kellett hozzá 
tennie. Mivel kötelező önkormányzati feladat a könyvtár – művelődés így ezt vállalni kellett. 
A Polgármesteri Hivatal működtetése 2016 - ban, 73 millió 783e Ft -ot tett ki. 
Településüzemeltetés 46 millió 622e Ft volt. A köznevelési és gyermekétkeztetés közel 100 
millió Ft – ot tett ki. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén kaptak 125 
millió 450e Ft – ot, ebből szociális támogatásra kapott a település 38 millió 942e Ft - ot. A 
szociális feladatok ellátására fordítandó összeget más címekre nem lehet átrakni, csak erre 
lehet fordítani.  Ezért volt az, hogy 2016 – ban és az azt megelőző évben is, hogy különböző 
jogcímeken: karácsonyi támogatás, újszülöttek támogatása és egyéb jogcímeket találva ezt a 
pénzt szét tudják osztani és ne kelljen vissza fizetni. A Könyvtár és Közművelődési feladatok 
támogatására kaptak 5 millió 782e Ft - ot, ez erre a célra nem volt elegendő.  2016 – ban 
milyen munkálatok voltak a településen, amit elvégeztek? Minden feladatot a kötelező 
feladatok adják, így az utak-parkolók építése. Az előző években az önkormányzatnak nem 
volt adóssága, és mivel nem volt adóssága így kaptak 300 millió Ft körül, ezt a képviselő-
testület döntése alapján utak felújítására fogják fordítani. Ennek egy része 2015 
novemberében már itt volt a számlán, a másik része pedig 2016 novemberében került a 
számlára, tehát a teljes összeg itt van a számlán. Felmerül a kérdés, hogy miért nem 
használják ezt az összeget? A bürokrácia az úgy működik, hogy először meg kell terveztetni, 
most a tervezés folyamata zajlik, május közepére készen van, utána jön a közbeszerzés. Nyár 
végére elindulhat az utak helyreállítása. Terveik szerint valamennyi olyan út felújításra kerül, 
amelyik a szennyvízberuházás kapcsán nem készült el. Az utak mennyiségének megcsinálása 
az attól függ, hogy a közbeszerzésen milyen árat tudnak elérni. 2016 - ban látványos 
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beruházás volt az Alkotmány utca parkosítása, ami ott gondot jelent, hogy MATIC - os 
dolgozók reggelente lefogják a nagy részét, azon gondolkodnak, hogy lehetne megoldani, 
hogy maradjanak szabad parkolók. Ebben az évben tovább folytatódik a parkolók kiépítése ez 
pedig az iskolának a túlsó oldalán az orvosi rendelő és az iskola közötti részen kerül 
kialakításra, aminek már meg van a kivitelezője, még engedélyek hiányoznak és utána a 
vállalkozó kezdheti az építést. Az idei és a tavalyi évben is nagyon sok probléma volt az 
utakkal, hogy kátyúsak, erre az évre már nem vállaltak kátyúzási költséget, mert teljesen fel 
lesz újítva. 2016 - ban alapvető cél volt az intézmények működtetése. Ebben az évben az 
óvodánál jelentős összeggel kellett kiegészíteni a költségvetést, így megkérték belső ellenőr 
urat, hogy nézze meg, milyen lehetőség van arra, hogy megtakarítás keletkezzen. Így került 
sor arra, hogy az óvodai csoport létszámot egy fővel csökkentették. Két óvó néninek és egy 
daduskának a munkaviszonya meg fog szűnni. Így elérhető az, hogy ezt a jelentős összeget 
megtakarítsák, de azt ki kell hangsúlyozni, hogy ez mind törvényes kereteken belül van. Ami 
évek óta a problémát jelentette az –az óvodások buszoztatása. Éppen azért mert 3 fővel 
csökkent az óvodai létszám így az óvoda nem tudta vállalni azt, hogy kísérőt biztosítson a 
buszhoz.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta a 2016. évi beszámolót. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
szóbeli tájékoztatót. 
 
 
2.) Napirendi pont: 
 
  Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi 
 lehetőségeiről 
       Előadó: dr. Vancsura István polgármester 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
2017 – ben ami igazán az önkormányzatnál gondot jelentett az a minimál bérnek és a garantált 
bérminimumnak a felemelése az intézményeknél. Mivel ennek a pótlását nem kapták meg, így 
ezt teljes egészében önkormányzati összegből kell finanszírozni. Az iparűzési adó igen 
jelentős összeg mintegy 50 millió Ft, ez jó rész ezeknek a feladatoknak a kipótlására el is fog 
folyni. Ebben az évben három dolgot szeretnének megoldani, az egyik az iskola előtti 
parkolóknak a rendbe tétele, a másik az utak szilárd burkolattal való ellátása, a harmadik, 
szennyvíz beruházás pénzügyi oldalának a lezárása. Szeretné bemutatni a KIS-TIKE Kft. 
ügyvezetőjét, akik végzik ezt a feladatot. Szinte minden családot érint, hogy pillanatnyilag hol 
tart az ügy. Néhány szó olyan feladatokról, ami nem kötelező önkormányzati feladat. A 
közfoglalkoztatottak, akik elég szép számban megfordultak az önkormányzatnál, nekik 
igyekeznek olyan munkát adni, ami emberileg méltó és ugyanakkor hasznos. Ilyen pl.: parkok 
rendezése, közterület tisztántartása. De végeznek olyan feladatot is, mint fák gallyazása, ami 
az óvodának a fűtését biztosítja. A gyakorló kert az utóbbi években elhanyagolt állapotban 
került. Mostanra sikerült helyreállítani. Az elmúlt években a képviselő-testület a területet is 
megnövelte, vásároltak szomszédos területeket, ott fűszerpaprika termelés folyt. Igyekeznek 
olyan dolgokat megragadni, amiből pénzt tudnak teremteni. Korábbi években szeretett volna 
önellátást, de az különböző okok miatt nem tud megvalósulni. Nyáron, amikor a 
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gyermekétkeztetést biztosítani kell, ott ki van kötve, hogy 30% - át a konyhában felhasznált 
élelemnek helyi terméknek kell lenni. Igyekeznek a közfoglalkoztatottaknak olyan 
körülményeket, olyan munkát biztosítani, ami az emberi méltóságukat nem sérti. Sajnálja, 
hogy minden évben ilyen létszámmal jönnek össze.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2017. évi terveiről, beruházásairól, pénzügyi 
lehetőségeiről 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal –ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
szóbeli tájékoztatót. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 
  Tárgy: Bejelentések 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A KIS-TIKE Kft. ügyvezetőjét szeretné megkérni, hogy néhány gondolatban mondja el, hol 
tart ez az ügy. 
 
Kis Loránd, KIS-TIKE Kft. ügyvezetője 
 
Több mint 10 éve foglalkoznak Víziközmű Társulatoknak alapításával, pénzügyi folyamatok 
végzésével és megszüntetésével. Legfőképpen az utóbbi időben erre van a legnagyobb igény. 
Ami a lényege ezeknek a projekteknek, hogy az állami támogatás jelentős mértékben 
megnövekedett. Az eddigi projektekben ilyen nem fordult elő, eldöntötték, hogy ennyi az 
érdekeltségi hozzájárulás ebből megvalósult egy szennyvíz beruházás, befejeződött és 
mindenki boldog volt. Itt egy olyan helyzet alakult ki, hogy túlfinanszírozás keletkezett. 
Azért, mert csak 15% - al kellett hozzájárulni ezekhez a projektekhez a lakosságnak, és 
jelentős mértékű volt az-az összeg, és ezt az összeget hitelből kellett meg finanszírozni a 
Víziközmű Társulatoknak ahhoz, hogy egy ilyen projekt le tudjon bonyolódni. Azért kellett 
hitelből megfinanszírozni a társulatoknak, mert a lakosság nagy része egy összegben a 245e 
Ft – ot nem tudta kifizetni. Ilyenkor LTP szerződéseket vagy különböző részletfizetési 
szerződéseket szoktak kötni. Ezek a projektek ott akadtak el Magyarországon, hogy a bankok 
a válság miatt nem akarták ezeket a hiteleket finanszírozni. Akkor azon gondolkoztak, hogy, 
hogyan lehetne ezeket a hiteleket finanszírozni, milyen megoldások lehetnek? Akkor derült 
ki, hogy az Európai Unió nem 15 % - ban határozta meg az önrészt, hanem 5 % - ban. Egy 
úgynevezett költséghaszon elemzéssel lehet igényelni magasabb támogatás intenzitást is. 
Most eljutottak arra a szintre, hogy egy KEOP újraszámolással jelentős forrás többlet van, és 
az a jó hír, hogy egyes településeken ahol ők elszámolnak, ott a lakosságnak jelentős 
mértékben lehet csökkenteni az érdekeltségi hozzájárulást. A cégüket megbízták ennek az 
elszámolási eljárásnak a lefolytatásával, és a pénzek kiszámolásával, folyamatban van ez a 
kiszámolás, és nagyon rövid időn belül publikus is lesz.  A májusi hónapban lesz egy küldött 
gyűlés, majd a küldött gyűlés fogja meghatározni mekkora az a mérték amekkorára 
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csökkenteni lehet a Víziközmű Társulati hozzájárulást, amit ki tud jelenteni, hogy kevesebb 
lesz, mint a fele. Aki befizette a 245e Ft – ot, az rövid időn belül több mint a fele összeget 
vissza fogja kapni a Víziközmű Társulattól, mert jön egy olyan döntés, hogy az érdekeltségi 
hozzájárulás mértékét csökkentik. Azok az emberek akik LTP – t kötöttek, azok, hogyan 
fognak a túlfizetésükhöz jutni? Ez a jogviszony, hármas jogviszony, a lakó az LTP-al kötött 
szerződést, ő odafizette a befizetést és engedményezte a Víziközmű Társulatra. A Víziközmű 
Társulatnál meg volt határozva, hogy 245e Ft az érdekeltség hozzájárulás mértéke. Pl.: ha 
120e Ft- ra csökkentik a hozzájárulás mértékét, akkor erről a tényről tájékoztatni fogják az 
LTP-t, hogy csak ennyi összegre van szüksége a Víziközmű Társulatnak, ami ez fölött van, 
azzal számoljon el a lakóval. Az ő cégük ezeket az eseményeket tudja gyorsítani, különböző 
megoldásokkal lehet az LTP – t lezárni. Kiszámolják, hogy melyik az a megoldás, amivel a 
Víziközmű Társulat és a lakók is mihamarabb a pénzükhöz juthatnak. A lakosság különböző 
leveleket, nyilatkozatokat fog kapni az LTP – től és a Víziközmű Társulattól. Aki nem LTP- s 
annak olyan nyilatkozatott kell tennie, hogy igen elfogadom, hogy ennyit befizettem, ennyire 
csökkent az érdekeltség hozzájárulás, kérem, hogy erre a bankszámlára utalják ki, vagy 
jelzem, hogy nincs bankszámlám, de vállalom, hogy a postai kézbesítés díját kifizetem, 
ilyenkor megy az összeg, az egy összegben befizetőknek. Akik LTP – sek, azoknak jön egy 
olyan nyilatkozat, hogy a visszajáró összeget lakás céljára fordítom, vagy nem fordítom lakás 
céljára. Beikszelem, hogy nem fordítom lakás céljára, akkor a fent maradó összeget állami 
támogatás nélkül ki utalja az OTP. Ha arról nyilatkozom, hogy lakás céljára fordítom akkor 
meg kell jelölni milyen módon, saját lakásban közeli hozzá tartozó lakásába milyen 
beruházást fog végezni, ami a lakás értékét növeli. Ezen értesítéstől számítva 90 nap áll 
rendelkezésre, hogy összegyűjtse ezeket a számlákat és ezt be kell mutatni az OTP LTP felé. 
Tehát ezek a folyamatok, amik a közel jövőben várhatóak. Amit tudni kell, hogy az LTP 
kiutalásnak van egy határideje, tehát az értesítéstől számított 3 hónap. Amiért úgy döntenek, 
hogy az LTP szerződéseket a lejárati futamidő előtt lezárják, ez pontosan az-az ok, hogy 
amikor ezek az LTP köttettek akkor más piaci viszonyok voltak. Ebben minden segítséget 
meg fognak adni. 

Győri István, képviselő 

Az ügyvezető úrnak mondaná, mivel említette a legelején, hogy ön a Víziközmű Társulatokat 
szervezi is, meg vég elszámoltatja is. Ehhez csak annyit mondana, hogy az LTP nyolc év után 
szabad felhasználású, tehát aki nem veszi igénybe és tovább fizeti ezt az összeget akkor ők 
100% - ban bármire fordíthatják, nem pedig csak lakásra. Igaz, hogy van egy törvénytelen 
szerződés a Víziközmű Társulattal, mivel 2 tanúval kellett volna aláíratni, hogy a lakosság 
lemondott a Víziközmű Társulat javára a LTP által finanszírozott összegről. Itt 
törvénytelenséget követtek el. Szeretné felolvasni a XXXVIII. törvényt a Víziközmű 
Társulatoknál: Az önkormányzatok felé a teljes útfelújítási költségét a Víziközmű Társulat 
nem térítheti meg, ha a Víziközmű Társulat törvényes céljával, közfeladatával és az 
alapszabály rendelkezésével ütközik. Nem csak beruházni nem tud a Víziközmű Társulat, 
hanem pénzmozgást eszközölni sem. Legfeljebb büntetés és felelősségre vonás terhe mellett. 
Annak nagyon örül, hogy 50% -al is kevesebb lesz összeg. Megjárta a bíróságot, van egy 
beadvány, ami a bíróságon is szerepel. A tiszaalpári lakosságnak mondaná, hogy, az 5 % -a 2 
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milliárd Ft-ba nem került, ha 2 milliárd Ft – ba került volna az 100 millió Ft, 1980 ingatlan 
tulajdonra elosztva, akkor 50e Ft az önerő. Minél többet kér az önkormányzat, annál nagyobb 
törvénytelenség történik. Nagyon szeretné, ha vékonyan fogna a ceruzája a lakosság 
érdekében is.  

dr. Vancsura István, polgármester 

Annyit hozzá tenne ehhez a számításhoz, hogy mi van azokkal, akik nem fizettek be? Mint 
pl.: a képviselő úr, azoknak az összegével csökken az egész, ezért az osztás eleve nem jó. 
Legjobb tudomása szerint 300 főn felül van, aki abszolút nem fizetett, köztük a képviselő úr 
sem. Nyílván való, hogy ez az összeg hiányzik az elszámolásból és a képviselő úr 
megszorozta azzal is. 
 
Kis Loránd, KIS-TIKE Kft. ügyvezetője 
 
Minden tiszteletem az úré, igyekszik minden kérdésére pontos, precíz választ adni. Először is 
tájékoztatná, hogy jogszabályi értelmezésében van némi hiányosság. Ha az LTP törvényt 
alaposan olvassa, akkor tisztában van azzal, hogy 2009. július óta kötött LTP szerződések 
nem szabad felhasználásúak. Voltak valóban, de csak azok, amik 2009. július 1- je előtt kötött 
szerződések. Úgy gondolja, hogyha tájékoztatást ad, akkor az teljes körű és pontos legyen. Az 
első kérdésre az a válasz, hogy teljesen mindegy, hogy ezeket az LTP szerződéseket korábban 
felmondják – e vagy nem. Mindenféleképpen a lakóknak el kell számolni. Eredeti esetben a 
Víziközmű Társulat nyilatkozata lett volna a dokumentum a teljes összegről, leigazolták 
volna, hogy 246e Ft lakáscéljára fordítódott, mert a szennyvízberuházást valósították meg. De 
mivel ez jelentősen csökken, ezért ők arról az összegről tudnak majd igazolást adni LTP felé, 
ami ténylegesen érdekeltség hozzájárulás jogcímen feléjük fog megfizetni az érdekelt, oly 
módon, hogy egyenesen az LTP a Víziközmű Társulat számlájára utalja. A fölötte való részről 
pedig a LTP törvénynek megfelelően kell a lakónak nyilatkoznia. Lett egy túlfizetés, itt nem 
készpénzről beszélnek, hanem megtakarításról, aminek vannak törvényi feltételei, hogyha 
ezeknek a törvényi feltételeknek megfelelnek, akkor állami támogatással növelt összeget, 
tehát számlával tudja bizonyítani, ha nem akkor is meg van a megtakarítás, csak akkor állami 
támogatás nélkül.  

Győri István, képviselő 

Az önkormányzat felé a Víziközmű Társulat elszámolhat, amennyiben olyan kárt okozott a 
lakosság tulajdonában vagy valami, ami  ez  hivatalosan elszámolható, de viszont olyan 
dolgok nem számolhatók el, ami csak egy számlán megjelent összegek az önkormányzat 
részéről. Mert pénzeszközt a törvény alapján nem eszközölhet az önkormányzat felé a 
Víziközmű Társulat. Ha ebben ennyire jártasnak tetszik lenni, akkor legyen szíves a lakosság 
felé tájékoztatást adni. Mert ennek itt nyoma lesz. A bíróságon azt a választ kapták, hogy 
amennyiben a zárszámadás megtörténik és a közgyűlés el fogja fogadni azt az önerő részt, és 
ha azzal valaki nem ért egyet, akkor polgári peres eljárásként egy személyben is 
megtámadható. Közösségi szempontból nagyon nehéz a polgári peres eljárás, mert sok pénzt 
le kell tenni. Amennyiben túl sokat kérnek, bűntető pert lehet kérni a Víziközmű Társulat és 
az önkormányzat ellen. 
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Kis Loránd, KIS-TIKE Kft. ügyvezetője 
 
Vannak küldöttek, ezeket a küldötteket, önök, mint érdekeltek választották meg. Önök mind 
érdekeltek a küldött gyűlésen részt vehetnek, a küldött gyűlés 2017. május 26 – án pénteken  
lesz. Arra számít, hogy olyan emberek jönnek akik építő jellegű kritikát adnak, és olyan 
megjegyzéseket tesznek, amivel lehet előre haladni, és próbálják a lehető leggyorsabban 
elszámolni a Víziközmű Társulatot és minél előbb pénzükhöz juttatni az embereket. Egyetlen 
akadály lehet annak, hogy gyorsan elszámolják és mindenki a pénzéhez jusson, hogyha 
vannak emberek, akik akadályoztatják. Több mint 30 befejezett projekten van túl és soha 
semmilyen szabálytalanságot, semmilyen szakhatóság nem talált abban a munkában, amit ő 
végez. Ha ő kimondja, hogy mekkora az-az összeg, akkor ő azért tartja a hátát, úgy gondolja, 
hogy ha a küldöttgyűlés megszavazza az optimális mértéket, akkor nagyon gyorsan el is 
fognak tudni számolni. Nagyon sok sikert kíván az úrnak a különböző feljelentésekhez, előbb 
utóbb nyílván lesz majd sikere is. Úgy gondolja, hogy a szereplési vágyát olyan módon 
kellene kihasználni, hogy ő időben hazaérjen. Igyekezett a kérdéseket megválaszolni. Köszöni 
szépen.  
 
Kerekes András, a lakosság részéről 
 
Májusban még fizesse a lakosság az LTP - t?  
 
Kis Loránd, KIS-TIKE Kft. ügyvezetője 
 
Egészen addig mindenki fizesse a havi kötelezettségét az LTP felé, amíg írásban értesítést 
nem kap a Víziközmű Társulattól.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Köszönni szépen ügyvezető úrnak a részletes tájékoztatást. Mindenkinek az - az érdeke, hogy 
a Víziközmű Társulat minél előbb megszűnjön, és az elszámolások rendben legyenek. Ebben 
nem az önkormányzat, hanem a Víziközmű Társulat küldött gyűlése fog dönteni, és onnantól 
kezdve az önkormányzat igyekszik, hogy az - az összeg, ami végső megállapításra kerül, az a 
lakossághoz visszakerüljön. 
 
Győri István, képviselő 
 
A végelszámolás 2015. december 6. óta folyik a Víziközmű Társulattal szemben. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ezt a kérdéskört lezárták, bármi mással kapcsolatban szívesen várja az észrevételeket, 
véleményeket, kritikát, és a dicséreteket is. 
 
Nagygyörgy László, a lakosság részéről 
 
Ennyi év elteltével miért nem készül el a Jókai utca földút szakasza.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Most folyik a tervezése, május közepére készen lesznek a tervek. 
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Nagygyörgy László, a lakosság részéről 
 
Ő szégyellné már magát. 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Nem szégyelli magát. Mert a képviselőkkel, egy kivételével, azon munkálkodnak, hogy minél 
jobb legyen a lakosságnak. Természetesen az út is, mert azon nap, mint nap közlekednek. 
Ennek van folyamata, meg kell terveztetni, ha meg van a terv, utána jön a kivitelezőnek a 
kiválasztása és a Jókai utca rövid szakasza is készen lesz a többivel egyetemben.  

Nagygyörgy László, a lakosság részéről 
 
Társadalmi munkába megcsinálta volna. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Sajnos ez már nem így működik. 
 
Turcsán László, a lakosság részéről 
 
Egy év három hónapja költözött ide Salgótarjánból, van két gondolata, amit megosztana a 
képviselő-testülettel és a polgármester úrral. Az egyik az út, amiről ön is beszélt, nem tudja 
polgármester úr hányszor járt az Arany János és az előző utcában. Nap, mint nap azon kell, 
neki meg több idős embernek közlekedni, katasztrófa. A másik, amit tapasztalt, a tél. Sajnos 
megtapasztalta milyen itt a tél, itt se jobb, mint Salgótarjánban. Nem tudja polgármester úr 
járt-e Nógrád megyében? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen, járt. 
 
Turcsán László, a lakosság részéről 
 
Salgótarjánban is járt télen? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Igen. 
 
Turcsán László, a lakosság részéről 
 
Salgótarjánban télen, síkosság mentesítő áll a lakosság részére. Itt hol volt ilyen kitéve? 
Állítólag van a faluban polgárőrség, a házat már megtalálta hol van. De még egy polgárőrt 
sem látott este járkálni, vagy hajnalba esetleg. A közbiztonság is ramaty állapotban van. 
Tökéletes utat mikor fognak látni? 
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dr. Vancsura István, polgármester 
 
Véleménye szerint őszi hónapokra az utak járhatóak lesznek Alpáron. Kis türelmet kér 
mindenkitől. Nem akar települést megnevezni, de máshol sincsenek jobb utak. Ennek 
egyetlen egy problémája van, hogy nem kapnak rá annyi pénzt, mint amennyire szükség van. 
Van egy érdekvédelmi szervezet a TÖOSZ, ami az önkormányzatok egyik legnagyobb 
érdekvédelmi szervezete. 2400 településen nem kapnak annyi pénzt az önkormányzatok, hogy 
fejlesztésre jusson. És hova megy a pénz? Nagyvárosok kapják milliárd számra, vidékre 
sajnos semmi nem jut. Az idei évben az intézményeket fent tudják tartani, de a következő 
évben már problémák lesznek, mert minimál bér és szakmai béremelést terveznek. A parkolók 
kivitelezését az önkormányzat a saját költségvetéséből gazdálkodja ki, és muszáj csinálni, 
mert ez alapvető feladat. 
 
Szólya Zoltánné, a lakosság részéről 
 
A gyógyszertár előtt rossz állapotban van a járda egy szakaszon, szeretné kérdezni hogy 
annak a felújítását tervezi-e az önkormányzat, vagy akihez tartozik. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azt saját erőből csinálták és a tél előtt meg fogja csinálni. 
 
Barna Sándor, a lakosság részéről 
 
Polgármester úr, legjobb tudomása szerint volt egy olyan kezdeményezés, hogy mezőőri 
szolgálatot állítanak fel. Egyre nagyobb szükség lenne egy ilyen szolgálat felállítására. 
Lehetőleg helyi lakos legyen, aki nagyon jól ismeri a települést, tudja, hogy kinek merre van 
az ingatlana, és különböző információkkal rendelkezik. Erről szeretne tájékoztatást kapni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az előző évben beterjesztették a képviselő-testület elé, sajnos egy szavazat híján nem fogadta 
el a képviselő-testület, a mezőőri szolgálat beállítását. Itt költségmegosztásról is lenne szó, 
mert valamit fel kellene vállalni a földtulajdonosoknak is, így működne a dolog. Ismét 
beterjesztésre kerül, és ha elfogadja a képviselő-testület, akkor meg kell pályáztatni. Azt nem 
tudja garantálni, hogy helyi lakos lesz. 
 
Barna Sándor, a lakosság részéről 
 
Javasolná, hogy a közterület-felügyelő hatáskörét ezzel bővítsék ki, és ne a hivatalba legyen 
állandó jelleggel, ez nagyban segítené a kialakult konfliktusokat. Kialakult a horgász - gazda 
kontra, ami megy a Tisza partján. Ma arra ment le, hogy valamelyik horgász rodeózott bent a 
napraforgó földjén. Szeretné, ha közterület-felügyelő lemenne, képeket, felvételt, és videót 
készítene a frissen kikelt napraforgó földön lévő rodeó nyomairól. Ezeket a problémákat 
kellene megoldani.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az a gond, hogy az egymás dolgait nem becsülik meg. A jelenlegi közterület felügyelőnek 
nincs meg a képesítése mezőőri feladatok ellátására. Képviselő-testület elé beviszi a kérdést. 
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Atkári Andrásné, a lakosság részéről 
 
A központi buszvárónak az egyik oldala nyitott, ezért nagyon huzatos. Nagyon fáznak, mikor 
várják a buszt. Évek óta úgy van, és szeretnék, ha minél előbb meg lenne csinálva. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Jogos a kérdés, de a vandalizmust elég nehéz megállítani. 
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
A lakosság segítségét szeretné kérni, amikor beindult a szemétszállítás, akkor sokkal 
fegyelmezettebb volt a lakosság. Egyre trehányabbak az emberek, egyre több illegális 
szemétlerakó hely van, nem győzik megszüntetni. A temetőhöz hordanak konténereket, de 
sajnos mások oda hordják a szemetet, és nem a temető szemete kerül bele. A Tisza parton 
önkéntesek, közmunkások szedik a szemetet. Egy baj van Boris Ferivel, hogy eddig még nem 
büntetett meg senkit. Szeretné kérni, hogy ne legyen méltányos, mert ez már sok, amit 
csinálnak az emberek. Kérné, hogy egymásra figyeljenek és segítsenek egymáson, mert ezt 
egy ember nem tudja megoldani. 10 évvel ezelőtt fegyelmezettebb volt a lakosság, egyre több 
szemetet kell elhordani az önkormányzat pénzére. 
 
Bukovenszki Sándorné, a lakosság részéről 
 
A nagytemetőnél nem elég az egy szemétlerakó hely, nagyon sok az idős ember, és nagyon 
nagy területű a temető ahhoz, hogy csak egy szemétlerakó hely legyen. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A főbejáratnál már próbáltak csinálni egyet.  
 
Bajzáth Jánosné, a lakosság részéről 
 
A szemétszállításról annyit szeretne mondani, hogy bejött a Polgármesteri Hivatalba zsákot 
kérni. Kirakta benne a szemetet, utána egy hónapig nem vitték el, azt mondták csak az ő 
zsákjukba viszik el a szemetet. Betelefonált, és azt a felvilágosítást kapta, hogy csak fizetős 
zsákba viszik el.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Ezekbe a zsákokba csak zöld hulladék lehet belerakni. 
 
Bajzáth Jánosné, a lakosság részéről 
 
Száraz falevél volt benne. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Azt se voltak hajlandóak elvinni? 
 
Bajzáth Jánosné, a lakosság részéről 
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Azt se. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Meghatározott napokon visznek zöld hulladékot. 
 
Bajzáth Jánosné, a lakosság részéről 
 
Egy hónapig azt csinálták, hogy bevitték, kivitték. Betelefonált, megkérdezték tőle milyen 
zsákban van, megkérdezte tőlük, hogy a zsák számít? Igen az, mert mostanában csak fizetőset 
visznek el. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Utána néznek, hogy a zöld hulladékot miért nem vitték el. 
 
Boris Ferenc, közterület felügyelő 
 
Mindenkinek kötelező szemétszállítási szerződéssel rendelkezni, minimum 70 literes kukára 
van lehetőség. Havonta egyszer a zöldhulladékot elviszik a kijelölt napon, általában nem 
szokott panasz lenni rá. Egyedi esetek előfordulhatnak, de nem jellemző. 
 
Váradi József, a lakosság részéről 
 
Annyit szeretne kérdezni a polgármester úrtól, hogy van –e még Tiszaalpáron polgárőrség? 
Vagy működik – e, mert nem látja, hogy működne. Amikor utat kell biztosítani akkor szokta 
őket látni, de egyébként nem. Azokat a problémákat, amit Bartucz úr meg Barna Sándor 
mondott, nem igaz, hogy a polgárőrök nem látják, hogy a zsák szemét ki van dobva. 
Kutyákkal kapcsolatban: a központon rászaladnak a kerékpárosokra a kutyák, nem intézkedik 
senki semmit. Tudomásul vette az utat, hogy kátyús, de az iskola előtt nagy gödrök vannak, 
ideiglenesen is, de meg kellene csinálni.  
 
Bartucz István, településüzemeltetési előadó 
 
Már 20 évvel ezelőtt is polgárőr volt. Mit kapnak a polgárőrök?  Ingyen dolgoznak. Azt látja, 
hogy 20 év óta működik, és egyre nehezebb embert találni. Mert mit kapnak a polgárőrök? 
Csak kritikát. Éjszaka van egy két ember, aki körbejárja a falut. A polgármesternek erre 
nincsen ráhatása, mert ez egy civil szervezet. Önkéntes emberek kellenek, akik csinálják. Az 
önkormányzat valamilyen szinten támogatja őket, kér is tőlük feladatot, amit el is végeznek. 
Ezzel azt szerette volna elmondani, hogy a kritikát elmondják, de ezáltal azt érik el, hogy még 
kevesebben fognak ebben az önkéntes munkában részt venni. Ötleteket kellene adni meg oda 
menni, segíteni. Mert ez egyébként tényleg probléma lesz a faluba, mert lassan meg fog 
szűnni. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Sok egyesülete van a településnek. Mindenki a saját szabad idejét áldozza fel. A polgárőrök is 
csak a kritikát kapják, és azt látja, hogy ott hagyják, mert ez nem hiányzik nekik. Van egy 
néhány ember, aki szívből csinálja, de ilyen egyre kevesebb lesz. A másik a kátyúk, ami 
nagyon fontos, de nagyon szoros a költségvetés, hogy most nem tudják megcsinálni. Bízik 
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benne, hogy a télre már megoldódik a dolog. Út alapokkal is nagyon sok gond van. A Petőfi 
utca vége teljes mozaikosra van törve. Kimenő utak közül a Lakitelek felé jó, a többi mind 
rossz.  
 
Váradi József, a lakosság részéről 
 
A Bokros felé, vezető út is nagyon rossz. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az a probléma már 25 éve elkezdődött, és mindig az a válasz, hogy kicsi a forgalom rajta. 
Kaptak egy rajzot, hogy a 44 – re, hogy tudnának könnyebben kijutni. Ilyen elképzelés volt 
már Barton András polgármester úr idejében. A Bokrosi útnak a meghosszabbítása 
Kecskemét felé, ami durván 10 km lenne, és nagyon sok problémát megoldana. Itt 
porosodnak a tervek, ami két variációba is elkészült. 
 
Nagygyörgy László, a lakosság részéről 
 
A Dobó utcán is nagyon rossz a járda. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az út újra van aszfaltozva, a járda az hagy kívánni maga után. Van egy helyi rendelet, ami azt 
tartalmazza, hogy mindenkinek saját magának kell a járdát megcsinálni. Az önkormányzat 
adja hozzá az anyagot. Megnézik, mit lehet vele csinálni, de nagyon sok ilyen járda van pl.: az 
állomástól a Toldi utcáig nincs járda, Újfalun a Bokrosi utcánál sincs járda azokra a helyekre 
is kellene. 
 
Turcsán László, a lakosság részéről 
 
A közbiztonság hagy némi kívánni valót maga után.  
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Van egy TOP pályázat, amire már várnak egy éve. Annak egyik pályázata kerékpárút lenne. 
Sajnos ebben még mindig nincs döntés. Jegyző asszony most mondja, hogy az egyik már 
nyert és megjött az eredmény. Az első elképzelés az volt, hogy Tiszaalpár és Lakitelek között, 
ami érintette volna Polyákfalut, csak Lakiteleknek más érdekei voltak. Eredetileg három 
elképzelés volt, Zárdától, Nagy - György falutól és a Polyákfalutól. Durván 500 millió Ft – os 
összeg van rá, de nem fog beleférni mind a három. Nagyon bízik benne, hogy 2020 - ig 
megvalósul a kerékpárút. Az elkerülő út a településrendezési tervben évtizedek óta benne van, 
ami az állomás mögött jönne ki és a kamionoknak nem kellene bejönni, és sokkal kisebb 
lenne a forgalom. De szinte álmodni sem mernek róla, mert nem ide adják a pénzt, hanem a 
modern városoknak. 
 
Váradi József, a lakosság részéről 
 
A Tiszakécskei járással a lakosság nagyon rosszul járt. 40 éve itt él, ezalatt az idő alatt  össze 
- vissza tologatták Tiszaalpárt. Ez mindig így ment. Semmilyen közlekedés nem jó. Vannak 
olyan hölgyek, akik ott dolgoznak Tiszakécskén, este 18:00 óra után nem tudnak haza jönni. 
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Kiskunfélegyházára nagyon jó volt a közlekedés. Annyi véleménye volna a lakosságnak, de 
nincs foganatja. Ezek évtizedes problémák. Sok esetben nem pénzkérdés. Ott van a régi kis 
galambász ház, az a falunak a csúfja. A szomszédokkal azt beszélték, hogy az 
önkormányzatnak azt már le kellene bontani, vagy valamit csinálni vele. Ősztől - tavaszig 
nem voltak ott a galambászok. Nagyon csúnyán néz ki. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Az önkormányzatnak nagyon sok mindent meg kellene csinálni, mert a falu összképét rontja, 
ugyanúgy, mint a Boris Feri által felmért 170 db üres lakás. Minden utcában van ilyen. 
Szeretné ezeket a házakat összecsoportosítani és a bankoknál valamit elérni. Ezt 
Országgyűlési képviselő elé is be lett terjesztve, hivatali úton visszajött a válasz, sok olyan 
szakmai kérdéssel, ami építési hatósági meg egyéb. De ő nem ezt kérte, hanem azt, hogy 
adják át az önkormányzatnak és erre kapjanak valami támogatást. Néhány dolgot az utóbbi 
időben azért sikerült megcsinálni. Polgármesteri hivatal, óvoda rendbe lett téve. A képviselő-
testület döntött arról, hogy nem akar Tiszaalpár - Tiszakécskéhez csatlakozni. Elment a levél a 
Kormányhivatalhoz, Miniszterelnök úrhoz, de nem kaptak rá választ. Kormányablakot ígértek 
ide, de az sem valósult meg. 
 
dr. Csernus Tibor, képviselő 
 
Amíg Kovács Ernőnek fogják hívni a kormánymegbízottat Bács-Kiskun megyében, addig 
változás nem fog bekövetkezni. Mert mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy 
Tiszakécske vonatkozásában ez a terület ez maradjon így. Gyakorlatilag Bács-Kiskun 
megyében kettő kisebb járás van. A Tiszakécskei járás az 23-24 ezer lélekszámmal működik. 
Van két 18 ezres körüli, ha Alpárt kihagyták volna, akkor se lenne még utolsó a sorban csak 
sokkal kisebb lenne a lakosság szám. Egy biztos kellett nekik a terület úgy csatolták oda 
Lakitelket és Alpárt is, hogy soha semmilyen módon nem kötődött Tiszakécskéhez.  
Hamarabb mennek el Csongrádra is az emberek, ha okmányirodáról van szó. A Tiszakécskei 
témakör az jelen pillanatban nem működő képes. Az az ígéret, hogy egy kormányablakot 
létesítettek volna, az biztos, hogy sokat segített volna ennek a kérdésnek az elfogadásában. 
Még azt sem tették meg annak érdekében, hogy az ígéretekből valamit beváltsanak. Amíg ez a 
jelenlegi közigazgatási vezetés van a megye élén, biztos, hogy semmilyen változás nem lesz. 
Ha változik a megyei vezető, akkor talán egy kicsit több esélyük lesz, illetve kellene az, hogy 
egy kicsit hangsúlyosabb legyen Kiskunfélegyháza helyzete, ami per pillanat még nem 
nagyon működőképes A következő választás alakalmával, ha olyan országgyűlési képviselő 
lenne, aki kiskunfélegyházi lenne, az biztos, hogy sokat segítene ebben a kérdésben, mert 
Kiskunfélegyházának ettől függetlenül érdekében állt csak politikai alkuk eredményeképpen 
inkább csendben maradtak. Ha egy Kiskunfélegyházi országgyűlési képviselő lenne 
Kiskunfélegyházán, akkor biztos lenne benne, hogy nekik jobban érdekük lenne Tiszaalpárt 
újra visszaterelni ebbe a történetbe és ahhoz kell az is, hogy a kormánymegbízott személye 
változzon, és ha ez a két dolog összejön, akkor talán újra megnyílik ez a lehetőség, de addig 
biztos nem. 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
Képviselő urat ki szeretné még egészíteni egy mondattal, elvitték a földhivatalt, rendőrséget, 
bíróságot Kecskemétre, ami tényleg messze van Tiszaalpártól. Minden ilyen ügyintézést 
Kecskeméten kell csinálni, ami teljesen indokolatlan volt. Egy módon lehetne próbálkozni, 
helyi népszavazással. Egyszer volt itt népszavazás, akkor megfogadta, hogy többet nem fog 
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kezdeményezni, ez pedig a helyi ügyelet témakörében volt.  48 % - a el is ment a lakosságnak, 
annak érdekében, hogy itt legyen az ügyelet helyben. Akkor azt mondta, hogy ő soha többet 
nem kezdeményez népszavazást. 
 
Buzder János, a lakosság részéről 
 
Csapadék víz elvezetéssel kapcsolatban történt-e elvezetés az Esze Tamás utca végén? 
 
dr. Vancsura István, polgármester 
 
A tervezés kapcsán felmerült, hogy egyúttal azt is meg kell oldani. Azokat a terveket még 
nem látta, de vélhetőleg azzal együtt meg lesz oldva. 
 
Buzder János, a alakosság részéről 
 
Felmérés már történt. 
 
Barna Sándor,a  lakosság részéről 
 
Tájékoztatásul szeretné mondani, hogy Csongrádon van kormányablak, nagyon jó a 
kiszolgálás. Meri ajánlani a Tiszaalpáriaknak, gyorsan el tudják intézni a dolgaikat. 
 
 
dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Megköszönte a részvételt, a közmeghallgatást 19:10 órakor bezárta. 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
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