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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2012. július 26-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testületének közmeghallgatásáról. 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné 

Répási Ágnes, Palló Sándor, Sipos Ibolya és Tóthné Nácsa Irén képviselők. 
 
Távol maradt:      Csócsics Gordon, Papp Mária, Szakolczai Attila, Ráduly Sándorné Dombrádi 
                               Erzsébet, Szőke Zoltán és Tóth Zsolt képviselők. 
 
 
Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna 
aljegyző, Girus András osztályvezető, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Dr. Köblös Ibolya Építési 
irodavezető, Csikós László Márk köztisztviselő, Deli Zoltán köztisztviselő, Dojcsák Imre, Bodnár 
Lászlóné, Fitos Sándorné, Halász Csaba, Nagy Sándor, Horváth Irén, Kiss Mihályné, Kiss Zoltán, 
Gégény László, Pethe István és Ládi Zsanett jegyzőkönyv-vezető. 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent képviselőket, 
köztisztviselőket, és Tiszavasvári lakosokat. Ezt követően elmondta, hogy a közmeghallgatás 
alkalmával elsősorban 2 olyan témakörről szeretne beszélni, amelyek az egész lakosságot érintik. 
Hozzátette, hogy ezek a témakörök a következők: a járási rendszer felállítása, az ivó-és 
szennyvízszolgáltató cégünk, a Tiva - Szolg Kft. jövőbeli sorsa.  
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatban tájékoztatást adott arról, hogy az országgyűlés a 
2011. év végén elfogadta azt a törvény-tervezetet, amely a járási hivatalok rendszerének 
kialakításáról szól. Ezt követően elmondta, hogy a járási rendszer egy teljesen új, de mégsem 
ismeretlen közigazgatási rendszert fog teremteni Magyarországon, hiszen egykor elválaszthatatlan 
részei voltak a magyar közigazgatásnak. A jelenlegi álláspont szerint az országgyűlés a 
törvényjavaslatot elfogadta, mely már kihirdetésre került a Magyar Közlönyben. Továbbá elmondta, 
hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium járások kialakításáról szóló tervezetében 
Tiszavasvárit jelölte meg járási székhelyként. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont 
volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, 
ahol viszont az államnak van egyértelműen feladata, ott a járási hivatal tudjon intézkedni. 2013. 
január 1-től a járási hivatalhoz kerülhet a gyámhivatal, az okmányirodai feladatellátás, és az egyes 
szociális ügyek intézése –mely eddig a Polgármesteri Hivatalban történt - valamint 
kormányablakokat akarnak létrehozni. Hozzátette, hogy az új járási rendszer felállításával a jövőben 
a járásvezető, illetve a járásban dolgozók fognak a különböző feladatok elvégzésére hatósági 
jogosítványt kapni. Jelen álláspont szerint ezzel a témával kapcsolatban voltak még olyan 
tisztázatlan kérdéskörök, melyeket a jövőre nézve nem lehetett tisztán látni, azonban mára már 
biztos, hogy az okmányirodai feladatok, gyermekvédelmi és gyámügyek, egyes szociális és 
szabálysértési ügyek kezelése, valamint az építésügyi hatósági feladatok is átkerülnek a járási 
rendszer hivatalába. Legutóbbi információink szerint az építésügyi feladatok maradhatnak a 
Polgármesteri Hivatal irányítása alatt, de pontos információt még nem tudunk. Örömteli esemény 
volt az, melyet nemrég a kormány, illetve a szaktárca jelentett be, mely szerint Tiszavasvári mind 
igazgatásszervezési, mind pedig a térségben betöltött szerepét tekintve alkalmas járásközpontként 
történő kijelölésre. Több önkormányzati épület áll rendelkezésre a járása hivatal elhelyezésére, de 
azt, hogy mely épület lesz kinevezve, majd később kerül pontosításra. Előreláthatólag 2012. 
szeptember-október hónapban már konkrét hellyel, vezetőkkel, és a munkatársak megjelölésével 
számolhat be az önkormányzat. Bízik abban, hogy a Polgármesteri Hivatal zökkenőmentesen tudja 
majd átadni az államigazgatási feladatokat, valamint abban, hogy az állampolgárokat semmilyen 
sérülés nem fogja érni a közigazgatási rendszer átszervezésével kapcsolatban.  
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A következőkben az ivó-és szennyvízszolgáltatással kapcsolatban adott tájékoztatást a jelenlévő 
lakosoknak. Elmondta, hogy a Tiva - Szolg Kft. jövőbeni helyzetét és működését több alkalommal  
tárgyalták a Képviselő-testületi üléseken. Ezzel kapcsolatban cikk is jelent meg a Vasvári 
Hírmondóban arról, hogy a 2011. évben elfogadásra került egy olyan törvényjavaslat, melyben 
leírták, hogy jelentős változások várhatók az ivóvíz- és szennyvíz üzemeltetéssel kapcsolatban, 
mely azt jelenti, hogy a jövőben csak az az ívó- és szennyvízszolgáltató cég kaphat működési 
engedélyt, amely 2016-ra 150.000 bekötési egységgel rendelkezik. Tiszavasváriban jelenleg a 
bekötési egység alig haladja meg az 5. 000 egységet. Ezért a jogszabályváltozás következtében a 
Tiva –Szolg Kft. a jövőben nem végezheti ezeket a tevékenységét, mert nem felel meg a víziközmű-
szolgáltató működési engedélyhez szükséges feltételeknek, emiatt önkormányzatunknak kötelező 
üzemeltetőt váltania. Természetesen a számunkra legkedvezőbb feltételeket kínáló üzemeltetővel 
kell szerződést kötnünk. Önkormányzatunkat 3 szervezet kereste meg a víziközmű üzemeltetésével 
kapcsolatban. Ezek közül az egyik a Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza központtal, a másik érdeklődő 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, akik önkormányzati társulás létrehozását 
kezdeményezték, valamint a harmadik szervezet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mely a 
magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet. A Nyírségvíz Zrt.-vel való 
szerződéskötés esetén önkormányzatunknak valószínűleg alacsony szavazati aránya lenne az 
ügyekben való döntéshozatal tekintetében. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. -hez történő 
csatlakozás előnye lenne, hogy a Zrt. kizárólagos állami tulajdonban áll, mely viszonylagos 
biztonságot jelenthet, azonban semmilyen beleszólásunk, ráhatásunk nincs az ügyek vitelére. 
Elmondta, hogy a testületi üléseken minden ajánlatot, társulási formát és részvételi formát 
áttanulmányoztak és megismertek, majd csak ezt követően döntött a testület a Hajdúböszörményi 
Társulásba való belépésről. Ezáltal egy olyan társulási forma jött létre, melyhez 13 település 
csatlakozott, köztük Tiszavasvári is. Elmondta, ahhoz, hogy többségi szavazat születhessen, vagyis 
jogilag döntést hozhasson ez a szervezet, minimum 5 önkormányzatnak kell a szavazategysége a 
különböző szavazati arányok átszámítása alapján, vagyis nem egy önkormányzat, nem egy személy 
vagy képviselő-testület az, aki meghatározza azokat az irányokat, amelyeket folytatna a szervezet. 
Továbbá elmondta, hogy Energia Hivatal néven létrejött egy országos hatáskörű szerv, amely meg 
fogja határozni a díjtételek minimumát és maximumát egy adott térségre, régióra vonatkozóan. 
2012. júniusában a Képviselő-testület elfogadta a Társulási megállapodást. A Bérleti-üzemeltetési 
szerződések megkötését június 30-ig el kellett végeznie a Képviselő-testületnek, hiszen a 
víziközmű-szolgáltatást július1-től a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély alapján lehet 
csak végezni. 
 
A tájékozatót követően Dr. Fülöp Erik polgármester kérte a közmeghallgatáson megjelenteket, 
hogy tegyék fel kérdéseiket, szóljanak hozzá az általa elmondottakhoz.  
 
Horváth Irén: 
A vízdíjjal kapcsolatban megkérdezte, hogy a Tiszavasvári két peremterületén élő roma lakosság 
körében mindenki kifizeti-e a vízdíj összegét.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Válaszul elmondta, hogy nagyon nehéz dolguk van, hiszen a peremterületeken élő lakosság közül 
sokan tartoznak abba a kategóriába, akik nem fizetik be a vízdíj összeget, azonban igyekeznek tőlük 
is megkövetelni és behajtani. Megjegyezte, hogy nem csak a kisebbség körében, hanem a 
vállalkozói szektorban is vannak olyan személyek, akik nem hajlandóak kifizetni a díjat. A 
probléma megoldására a Tiva - Szolg Kft. ügyvezetője mindent elkövet annak érdekében, hogy 
behajtsák a tartozásokat, mely egyrészt letiltással oldható meg a segélyből, azonban a jogszabályi 
előírás szerint a segély csak egy bizonyos százalékát lehet levonni. Hangsúlyozta, aki a jövőben 
segélyt igénybe szeretné venni, abban az esetben legalább 30 bedolgozott munkanappal kell 
rendelkeznie. A témához kapcsolódóan elmondta, hogy az idei évben a közmunkaprogram is 
átszervezésre került, mégpedig úgy, hogy minden egyes személyt minimum 4 órában, 2 hónapos 
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időtartamban foglalkoztathat az önkormányzat. Onnantól kezdve, hogy ezek a személyek a 
közmunkaprogramban betöltött feladatukért pénzt kapnak már letilthatóak a tartozásaik.  
Ezt követően röviden elmondta az áramlopások eddigi történéseit. A probléma jelentkezésére 
elsőként a téli hónapokban került sok, amikor is nagyon sok ügyfél áram nélkül maradt. Ezen 
probléma megoldására több alkalommal is egyeztető megbeszéléseket kellett kezdeményezni és 
lefolytatni az  E-ON vezetőségével, valamint a Tiszavasvári Rendőrkapitánysággal. Ennek hatására 
arra a következtetésre jutottuk, hogy egy olyan példaértékű minta kidolgozását kell kialakítani 
Tiszavasváriban, mely más településeken is hasznos lehetne. Az már biztos, hogy 14 méter magas, 
henger alakú oszlopok lesznek elhelyezve a város több részén is. A kamerarendszer egy nagy 
teljesítményű, akár 5 megapixeles felbontású, infrasugaras belső kamerák elhelyezéséből tevődne 
össze, melyből az érintett városrész sokat profitálhatna, valamint a közbiztonság is jelentősen 
javulna ezeken a területeken. Véleménye szerint azzal a koncepcióval, amit előzőleg már 
elkészítettek, kiküszöbölhető lenne az illegális áramlopások nagyarányú száma. Természetesen a 
Városmajori problémakör is felmerült ezeken a megbeszéléseken, ahol elhangzott az is, hogy az 
áramlopások mértéke egy évre visszamenőleg 20 MFt kárt jelentett az E–ON - nak, melyet idővel a 
tisztességesen fizető fogyasztók térítenek meg. Elmondása szerint az E-ON a Széles, Keskeny, 
Szarvas úti területeken is már próbálja orvosolni ezt a problémát. Az E-ON jelzése alapján 
nagyságrendileg 250 település van, ahol ugyanaz a probléma, mint Tiszavasváriban, ezért az a 
szándékuk, hogy elsőként városunkban alkalmazzák a kamera rendszer kialakítását.  
 
Horváth Irén: 
Az elhangzottak hatására megkérdezte, ha az E-ON- nak óriási veszteség volt az elmúlt év, akkor 
miért nem tettek már hamarabb intézkedő lépéseket a szabálytalanság kiküszöbölésére. Ezt 
követően megjegyezte, hogy szeret Tiszavasváriban élni, azonban a kisebbség miatt fél kimenni az 
utcára, valamint a fiatalabb korosztály egy része is más városba kényszerül.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az E-ON kérdéskörével kapcsolatban elmondta, véleménye szerint azért csak most lépett az E-ON, 
mert hatalmas volt a felháborodás a lakosság körében, valamint a média szerepe is nagy hatással 
volt a vezetőségre. A roma lakosság problémájával kapcsolatban elmondta, hogy nem csak Szabolcs 
Megyében, hanem Borsod, Hajdú, Nógrád Megyében is jelen van a romák elharapódzott 
problémája. Véleménye szerint csak országos szintű döntésekkel lehetne megoldani ezeket a 
helyzeteket.  
 
Gégény László: 
Megjegyezte, hogy Tiszavasvári ivóvize nagyon vízköves, rossz minőségű. Ezt követően elmondta, 
hogy 2011. évben kapott az önkormányzattól egy tájékoztató levelet a talajterhelési díjjal 
kapcsolatos változásokról. A levél tartalmát elolvasva szeretett volna belépni a víziközmű 
társulatba, azonban nem engedték azzal az indokkal, hogy a Tiszavasvári, Pethe Ferenc utcában már 
van régi szennyvízvezeték. Ezt az indokot akkor tudomásul vette.  Majd elmondta, hogy 2012. 
márciusában kaptak egy levelet, hogy januárig visszamenőleg ki kell fizetni a talajterhelési díjat. 
Ezzel kapcsolatban kérdése volt, hogy visszamenőleg lehet-e mentességet kapni.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a környezetterhelési díjról szóló törvény szerint a 
talajterhelési díj mértéke 2012. február 1-től emelkedik, melynek összege településünkön 
1800Ft/m3. Az önkormányzat mentességet nem adhat, csak részletfizetési kedvezményt, annak, aki 
írásban kérelmezi, hiszen ennek a díjnak a mértéke központilag lett meghatározva. A vízminőséggel 
kapcsolatban elmondta, hogy igyekeznek majd kiküszöbölni ezt a problémát. Elmondta azt is, hogy 
a víziközmű rendszer átalakításával folyamatos lesz a víz minőségének ellenőrzése. A víz minőségi 
szolgáltatásában a Társulási csatlakozást követően is javulás várható.  
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Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Pontosításképpen elmondta, hogy 2012. márciustól fog emelkedni a talajterhelési díj összege. Az 
országgyűlés hozta a törvényt, melyre felkészülési ideje nem volt az önkormányzatnak és a 
lakosságnak sem. Februárban volt a törvényalkotás akkor értesültünk róla. Megjegyezte, hogy 
Tiszavasváriban is volt szennyvízberuházás, majd az előző években volt ösztönző rendszer a 
rákötésre, azonban annak nem volt eredménye. Meglátása szerint annak van igazán ösztönző értéke, 
ha 1800Ft/m3 a talajterhelési díj összege. Ezzel kapcsolatban felhívtuk a lakosság figyelmé, hogy 
akinek lehetősége van rá, az gondoskodjon a szennyvízcsatornára való rákötésről.  
 
Nagy Sándor: 
Megkérdezte, a jövőben milyen sors vár a Strandfürdőre, mert szóbeszédek hangzanak el, hogy 
veszteséges. Ezután elmondta, hogy még a ’90-es években haszonszerzés céljából nagyon sokan 
telket vettek Tiszavasváriban. Ennek ellenére gondozatlan telkek vannak, és a tulajdonosok nem 
képesek arra, hogy levágják a gazt, vagy a lenyírják a füvet. Megkérdezte, hogy van-e lehetőség 
arra, hogy a telek tulajdonosokat egy levélben felszólítsák vagy bírsággal megbüntessék, hogy 
tegyék rendbe rendezetlen portáikat. Tudomása szerint az építési telkeket kiadták arra a célra, hogy 
építkezzenek, azonban még így is foghíjas az egész üdülőterület. További kérdése volt, hogy nem 
lehet-e rákényszeríteni a tulajdonosokat, vagy visszavenni az üresen álló telkeket, és odaadni 
azoknak az embereknek, aki építkezni szeretnének.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A Strandfürdő kérdéskörével kapcsolatban azt válaszolta, úgy véli, hogy a fürdő szolgáltatás 
minden településen veszteséges, még Hajdúszoboszlóban is, azonban a környező éttermek, 
gyógyászati szolgáltatások, szállodák, valamint az iparűzési adó nagymértékű bevételt eredményez 
az önkormányzat számára. Ezt követően elmondta, hogy vannak olyan pályázatok, melyeket 
szívesen beadna az önkormányzat, azonban ezeknek döntő többsége önerőt igényel. Továbbá 
elmondta, hogy egy 100MFt-os pályázat esetében 30-40, vagy akár 50 százalékos önerőt is 
biztosítani kellene, mely az önkormányzat nehéz anyagi körülményeire tekintettel nem lehetséges, 
de törekednek felkutatni minden olyan befektetőt, befektető csoportokat, akik fantáziát látnak a 
Tiszavasvári Strandfürdő jövőbeni fejlesztésében. Örömmel tájékoztatta a lakosokat, hogy 
természetesen több érdeklődő is volt és jelenleg is van, akik komolyan gondolják a strandfejlesztést. 
Mindezek után elmondta, hogy az elhanyagolt területek tulajdonosainak természetesen ki fogják 
küldeni az értesítést. Azonban az önkormányzati közterület-felügyelőnek is tehetnek bejelentést a 
problémával kapcsolatban.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Hozzátette még, hogy az építési telkek magántulajdonban vannak, nem esnek beépítési 
kötelezettség alá, ezért az önkormányzat a telkeket nem tudja visszavásárolni.   
 
Horváth Irén: 
A 2011. évben kivetett kommunális adóval kapcsolatban megkérdezte, hogy előreláthatólag a 
meddig kell fizetni a meghatározott összeget.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Azt válaszolta, hogy az önkormányzat természetesen nem örök életre tervezi az új adónem fizetését. 
Hozzáfűzte, hogy nagyon nehéz és szerencsétlen volt az idei év, hiszen az önkormányzat 
folyószámla hiteléből egy nagyobb összeget kellett vissza fizetni az önkormányzatnak. A hitelező 
bank olyan nehéz döntéseket kért az önkormányzattól, amelyekkel nem tudták elkerülni az új 
adónemek bevezetését. Azonban elmondta, hogy amennyiben az önkormányzat költségvetése 
stabilabb lesz, akkor tudja majd a Képviselő-testület mérsékelni vagy visszavonni az adónemet. Sok 
olyan egyéb jellegű változás van, aminek a pénzügyi vonzatát előre nem lehet látni. Ugyanakkor 
tájékoztatást adott arról is, hogy a járási rendszer felállításával az általános és középiskolák a 
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hatósági ügyeken keresztül át fog kerülni a járási hivatalokhoz, mely lépés az önkormányzat 
tekintetében egy óriási kiadáscsökkenést fog eredményezni, hiszen minden pedagógus bérét az 
állam fogja finanszírozni, valamint a polgármesteri hivatal dolgozóinak nagy része is átkerül a járási 
hivatalokhoz.  Ennek fejében azonban lesznek olyan adók, amelyektől valószínűleg el fog esni az 
önkormányzat, ilyen például a személyi jövedelemadó.  
 
Horváth Irén: 
Elmondása szerint nagy felháborodást keltett a lakosság körében a kommunális adó magas összege.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Azt válaszolta, ekkora összeg megítélésére adott lehetőséget a jogszabály.  
 
Fitos Sándorné: 
Megkérdezte, hogy lezárult-e már a régi Magtár leégése miatti rendőrségi vizsgálat, ezt követően a 
Tiszavasvári kármentesítéssel kapcsolatban tette fel kérdését. Megjegyezte, hogy még az előző 
ciklus idején egy testületi ülés alkalmával hangzott el az, hogy a város néhány részén kamerák 
vannak elhelyezve a tolvajok és a bűncselekmények kiszűrése érdekében. Ezzel kapcsolatban 
megkérdezte, hogy valóban vannak-e kamerák vagy ez csak félrevezetés volt a bűnelkövetők ellen.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A kérdésre reagálva elmondta, hogy valóban vannak kamerák elhelyezve a város különböző 
pontjain, azonban ezek minősége és technikai felszereltsége nem a legmegfelelőbb. A kárelhárítás 
kérdéskörével kapcsolatban összefoglalta az eddigi eseményeket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
felvették a kapcsolatot az MNV Zrt. vezetőjével a kárelhárítási tevékenység miatt, ahol a 
megbeszélés során úgy tűnt, hogy a kárelhárítási folyamat problémájának megoldása „zöld utat” 
kapott. Ezt követően 2012. július 3-án Dr. Karakó László országgyűlési képviselővel voltak az 
államtitkár asszonynál azért, hogy ezt a problémakört megbeszéljék. Jelenleg is folyamatosan 
zajlanak az egyeztetések és előreláthatólag még 2012. augusztus hónapban egy rendkívüli 
képviselő-testületi ülés kerül összehívásra. Véleménye szerint ezt a problémát ugyanúgy, mint a 
Víziközmű rendszer problémáját a Képviselő-testületnek át kellene adnia az állam kezébe. Így 
pozitívumként szerepelhetne az, hogy az önkormányzaton nem lenne egy plusz teher. 
 
Fitos Sándorné: 
Megkérdezte, hogy várható-e a jövőben munkahelyteremtés a városban, hiszen köztudott. hogy 
nagyarányú a munkanélküliség Tiszavasváriban.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A kérdésre reagálva elmondta, hogy a munkanélküliség egész Kelet-Magyarország és Tiszavasvári 
problémája is. Mindenki tapasztalhatja, hogy a fiatal korosztály elsősorban a nagyvárosokba, a 
fővárosba vagy akár külföldre utazik szerencsét próbálni. Úgy véli, az elmúlt időszakban mégis 
pozitív irányú változás tapasztalható. Ezzel kapcsolatban örömmel mondta, hogy a Hajdúnánási út 
mellett épül egy nagyobb műszaki jellegű tevékenységet folytató üzem, mely a 2013. év elejére 
mintegy 150 embernek adna munkahelyet. Ebben az üzemben a műszaki szakembereken kívül 
szükség lesz még portásra, takarító személyzetre, könyvelőre, adminisztrátorokra, biztonsági őrökre 
stb. Emlékeztette a jelenlévő lakosokat, hogy 2005-ben volt a Wienerberger téglagyár átadása, ahol 
jelenleg mintegy 40-50 főt foglalkoztatnak. Ezáltal nagyobb összegű bevétele származna az 
önkormányzatnak az iparűzési adó tekintetében. Azt is említette, hogy mindig vannak olyan 
vállalkozók, vagy befektetők, akik különféle ajánlatokkal keresik meg az önkormányzatot. 
Hozzáfűzte, hogy jelenleg is 4-5 befektetővel folytatnak tárgyalásokat, azonban csak akkor szeretne 
már erről beszélni, ha biztos információkkal szolgálhat, hiszen a Járműszerelvénytgyártó Zrt. 
Tiszavasvári üzemcsarnoka is több mint egy évi utánajárás után épülhetett meg.  
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Balázsi Csaba: 
Megkérdezte, hogy a piactér és az üdülő övezet közötti részre vonatkozóan milyen rendezési terv 
van kiadva.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Válaszul elmondta, hogy az út melletti háromszög építési terület, mely az önkormányzat 
tulajdonában áll, a többi 35 hektáron fekvő rész erdőövezet. Korábban pályáztak egy egészségügyi 
komplexum kialakítására, azonban mára ennek a tervnek a kivitelezése nem valósult meg. 
 
Balázsi Csaba: 
Megjegyezte, hogy a Hortobágyi-csatorna mintegy 200-300 méter hosszan ki van takarítva, kotorva, 
azonban a többi része iszapos. Véleménye szerint nem túl sokat ér a takarítás, ha a munkálatokkal 
csak fél munkát végeznek.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Válaszul elmondta, hogy a Hortobágyi- csatorna a Vízügy tulajdona, azonban az önkormányzat 
kérte, hogy végezzék el a kotrást, az iszap kitakarítását.   
 
Kiss Mihályné. 
Jelezte, hogy a Tóalján lévő árok tele van szeméttel, ezért kérte annak rendbetételét.  
 
Bodnár Lászlóné: 
Elmondta, hogy a Zsdánov utca és a Február 1. utca szinte járhatatlan. Megkérdezte, hogy a 2012. 
évben van-e lehetősége az önkormányzatnak az aszfaltozásra.  
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy a 2012. évben kevés lehetősége volt az önkormányzatnak 
az utak karbantartására, javítására. Azonban örömmel tájékoztatta a lakosságot, hogy van olyan 
pályázati kiírás, mely a városközponti utak karbantartását teszi lehetővé. Várhatóan 2012. 
szeptember vagy október környékén lesz megnyitva a pályázati kiírás, mely várhatóan egy 100 
százalékos pályázati kiírás, így az önkormányzatnak nem kerülne kiadásába az úthálózat felújítása. 
Ha az önkormányzat által beadott pályázat sikeres lenne, abban az esetben lehetőség lenne az 
elhanyagolt utak felújítására.  
 
Bodnár Lászlóné: 
A Vasvári Hírmondóban olvasta, hogy az önkormányzat segítséget és támogatást kért a kamerák 
kialakításához. Ezt követően megkérdezte, hogy az utak karbantartásához miért nem kérik a 
lakosság segítségét. Véleménye szerint sokan támogatnák az ötletet.  
 
Fitos Sándorné: 
Emlékezete szerint néhány évvel ezelőtt az utak karbantartására a szükséges anyagot az 
önkormányzat biztosította, és az utcabeliek együttműködve segítették a munkálatok elvégzését.  
 
Horvát Irén: 
Megjegyezte, hogy nagyon szemetesek Tiszavasvári utcái, főként a gyári lakótelep és környéke. 
Javasolta, hogy hétvégenként szervezzen az önkormányzat szemétszedést. Azt is hozzátette, hogy a 
Polgármesteri Hivatalban ki van függesztve az adósok több oldalas listája. Azonban megdöbbenve 
látta, hogy olyan embereknek is van tartozása, akiknek tudomása szerint van munkahelye. 
Megkérdezte, miért nem lehet behajtani a tartozást, ha dolgoznak.  
 
 
 



 7 

Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Válaszul elmondta, hogy valószínűleg nincs bejelentve, vagy olyan jövedelme van, amit nem lehet 
behajtani.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelentek részvételét, és a 
közmeghallgatást Dr. Fülöp Erik polgármester bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 
 
 


