
 
 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.03.30-án megtartott ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./ jegyzőkönyve 
c./  határozatai : 16/2015. 
d./rendeletei: 4/2015 

 
 
 
 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
 
 
 
 

1. Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet 
elfogadására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 

 
2.  Közmeghallgatás tartása 

Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
 

 
Egyebek: 

új gépjármű beszerzésére irányuló pályázat benyújtásáról 
 
 
 
 

 
M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
 

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
 

- Takács Edina, megbízott aljegyző 
 

Tiszaszentmárton, 2015.04.20. 

          

 Szűcs Dezső 

          polgármester
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30.-
án  a házasságkötő teremben megtartott  üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                      Boros Gyula képviselő 
   Kovács Gábor képviselő 
             Molnár László képviselő 
  Perka Albertné képviselő 
  Szabó Károly képviselő 
  Szélné Pap Aranka képviselő 
 

 
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző 
  Takács Edina megbízott aljegyző 
   
 
 
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 tagból 7 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja,  a meghívóban feltüntetett 1 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-
testület 7 egyhangú igen szavazattal egyetértett. 
 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A  
 

 
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet 
elfogadására 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 
 
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy az újonnan elfogadott tűzvédelmi szabályzat értelmében az 
ország egész területén tűzvédelmi tilalom került elrendelésre. Ezt azt jelenti, hogy belterületen 
csak az önkormányzat rendeletében foglaltak szerint, külterületen pedig engedéllyel lehet 
égetni. Az önkormányzat részére a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 
ad felhatalmazást az avar és a kerti égetésre vonatkozó helyi rendelet megalkotására. A 
rendelet-tervezet tartalmaz értelmező rendelkezéseket, szabályozza, hogy mikor és milyen 
feltételek mellett lehet avart égetni, továbbá azt, hogy az égetést ki végezhet. Megemlíti, hogy 
a külterületi égetésre engedélyt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Kirendeltségétől 
kell kérni, melynek illetéke 3 000 Ft. Elmondja, hogy az égesetés szabályaira, illetve annak 
idejére nincs magasabb rendű jogszabály, annak szabályozása  a képviselő-testület hatásköre. 
 
Szabó Károly: Megemlíti, hogy látott olyan helyi rendeletet, ahol úgy szabályoztak, hogy 
reggel 4 órától 8 óráig lehet égetni.  
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Dr. Szép Béláné: Véleménye szerint ez nem életszerű. A rendelet-tervezet szerint a 
településen csak vasárnap és ünnepnap nem lehet égetni. Úgy gondolja, hogy hétközben meg 
kell hagyni a lehetőséget az égetési munkák elvégzésére.  
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy külterületen ő süthet-e szalonnát, gyújthat-e tűzet? 
 
Dr. Szép Béláné: Véleménye szerint igen, hiszen az nem avar égetés.  
 
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy ha valaki a rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget, 
annak lesz-e szankciója? 
 
Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy ilyen esetben a katasztrófavédelmi igazgatóság fog 
bírságot kiszabni. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban más nem hangzott el, Szűcs Dezső polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
 

az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § E rendelet alkalmazásában : 
a) avar és kerti hulladék: avar, falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb 
növényi maradványok. 
b) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20., október 23., november 
1., és december 25-26. 
 
2. § (1) Az avar- és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa, 
illetve amennyiben a tulajdonos és a használó nem azonos, abban az esetben a használó 
köteles gondoskodni. 
 
(2) Az avar- és kerti hulladék kezelésére, ártalmatlanítására elsősorban a komposztálás 
ajánlott. 
 
(3) Égetéssel a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett, nem 
komposztálható (nem lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. baktériumos, 
vírusos, gombás, vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.  
 
(4) Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos. 
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(5) A napi égetést 8-19 óra közötti időszakban lehet végezni. 
 
(6) Lábon álló növényzet, tarló égestése tilos. 
 
3. § (1) Az avar- és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad 
elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti 
kárt nem okoz. Az avar- és kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a 
tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az 
égetést végző személy köteles gondoskodni. 
 
(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. A 
nagy mennyiségű füstöt tervelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző 
túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést 
megszüntetni. 
 
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, és erős szél 
esetén. 
 
(4) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében lévő zöld növényeket, 
fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye és hőtermelési 
hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni. 
 
(5) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi 
adalékanyag és az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve   ipari 
eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, 
és egyéb veszélyes hulladékot). 
 
(6) Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék égetési szándék esetén a 
szomszédokat előzetesen tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy 
alkalommal maximum 4 óra időtartamig tarthat. 
 
4. § (1)Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott 
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint 
az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, 
rendezvények ideje alatt.  
 
(2) Tilos az avar és növényi hulladék égetése vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés) mentén 
a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül. 
 
(3) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos. 
 
(4) Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti. 
 
(5) Az égetés alatt a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles 
gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése biztonsággal megakadályozható, a tűz eloltható, így 
különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább az adott tűz oldásához kellő mennyiségű vizet, 
tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát, vagy egyéb kézi szerszámot. 
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(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kézi 
szerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása 
előtt meg kell győződni. 
 
5. § Ez a rendelet 2015. március 30. napján 17 óra 30 perckor lép hatályba. 
 
  
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 
 
Egyebek: 
 
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy a szilárd-hulladékgazdálkodási társulás 
megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a településen gyűjtőszigetet kíván kialakítani. 
Ezeknek a helyeit ki kellene jelölni a településen. 5 db. 2x2 m-es gyűjtő konténer 
elhelyezésére szolgáló helyet kellene meghatározni. A területnek az önkormányzat 
tulajdonában kell lennie és olyannak kell lenni, mely a szállító járművel megközelíthető.  
 
Boros Gyula: Gondolják végig, hogy hová lenne jó elhelyezni, ő attól tart, hogy szagos lesz. 
 
2./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy információja szerint az MVH pályázatot fog kiírni 100 %-
os nettó támogatási intenzitással gépjárművek, köztük 8-9 személyes kisbuszok beszerzésére. 
A pályázat benyújtásának a határideje április 15. Az ÁFÁ-t kell az önkormányzatnak 
megfizetnie, a támogatás összege 8 millió forint. Aki a korábbi pályázatot készítette, az a 
pályázatíró kereste meg azzal, hogy ismét elkészítené a pályázatot, a pályázat készítésének a 
díja 20 ezer forint. Véleménye szerint a legrégebbi kis buszt értékesíteni kellene, melynek 
vételára képezné az új gépjármű saját erejét. Amennyiben annak kiegészítése szükségeltetik, 
azt vállalja be az önkormányzat a lekötött tartalék terhére 
 
Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta:  

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
16/2015. (III. 30.) számú  

h a t á r o z a t a  
 

új gépjármű beszerzésére irányuló pályázat benyújtásáról 

A Képviselő–testület: 
 
Felhatalmazza Tiszaszentmárton Község Polgármesterét, hogy amennyiben pályázati  
lehetőség nyílik új gépjármű beszerzésére, úgy nyújtson be pályázatot mikrobusz típusú 
gépjármű vásárlására,  maximálisan 8 000 000 Ft értékben. 
 
Az új gépjármű beszerzése Tiszaszentmárton község lakosságának nyújtandó szociális 
szolgáltatások fejlesztését szolgálja, mely szükséges és melynek megvalósítása önerőből nem 
lehetséges. 
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Az önkormányzat az ÁFA-t, mint saját erőt biztosítja a régi mikrobusz értékesítéséből befolyt 
bevételből, illetve ha szükséges a lekötött tartalék terhére.  
 
 
A határozatról értesülnek:  
1./  pénzügyi főelőadó helyben  
 

A testületi ülésen több napirend nem volt, ezért azt a polgármester bezárta. 
 
A napirend megtárgyalását követően az ülés közmeghallgatás tartásával folytatódik. 
 
 
Tárgy: (2) Tsp.  Közmeghallgatás tartása 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                      Boros Gyula képviselő 
   Kovács Gábor képviselő 
             Molnár László képviselő 
  Perka Albertné képviselő 
  Szabó Károly képviselő 
  Szélné Pap Aranka képviselő 
 
Meghívottak:  Dr. Szép Béláné jegyző 
  Takács Edina megbízott aljegyző 
  Dr. Nagy Anita Záhonyi Járási Hivatal-vezető helyettes 
  Orosz Tímea Mándoki Szociális Központ vezetője 
  Gyöngyösi Bernadett rszds. 
  Mészáros Tibor körzeti megbízott 
  Csernyi Sándor Határrendészeti Kirendeltség vezetője 
  Kopják Ferenc Polgárőr Egyesület elnöke 
  Márkus László lelkész 
  Sallai Károlyné általános iskola igazgatója 
 
Lakosság részéről: 40 fő 
 
Szűcs Dezső polgármester megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a képviselők 
közül 7 fő jelen van, ezért azt megnyitja.  
 
Szűcs Dezső: Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tisztelettel és szeretettel 
köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondja, hogy az önkormányzati törvény 
rögzíti a képviselőtestület ez irányú kötelezettségét, hogy évente egy alkalommal lakossági 
fórum keretében tájékoztassa a települést végzett munkájáról, terveiről, jövőbeni 
elképzeléseiről és tájékozódjon a lakosság körében megfogalmazódó javaslatokról, ötletekről, 
felvetésekről. 
A mai fórumunkat is ennek tükrében állították össze.  
Elsőként számot ad az elmúlt év gazdálkodásáról, fejlesztéseiről, sikereiről, sikertelenségeiről. 
Megemlíti, hogy a 2014-es esztendő a változások jegyében telt el, hisz áprilisban 
országgyűlési  képviselőket, májusban EU parlamenti képviselőket, majd októberben helyi 
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önkormányzati képviselőket választottak a települések, így Tiszasztmárton választópolgárai. 
Mivel ezen választási ciklustól a parlament létszámát 200 főre csökkentették, 
választókerületek összevonásra kerültek. Ez történt a település esetében is a 7-8 számú 
választókerület került összevonásra megyei 4. számú választókerületté. Ez összességében 86 
települést foglal magába, a képviselő Dr. Tilki Attila lett a Fidesz-KDNP színeiben. 
 
A helyi képviselőtestület tagjait úgy gondolja nem kell bemutatni, hisz a településen mindeni 
ismer mindenkit. Az alakuló ülés megtartására 2014. október 27-én került sor, ahol a 
képviselők alpolgármestert és bizottságokat választottak. Alpolgármester Boros Gyula 
képviselő lett, míg a bizottságok a következők: Pénzügyi - és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló 
Bizottság Szabó Károly elnök, tagjai Perka Albertné, Szélné Pap Aranka. 
Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság: Molnár László elnök, 
tagjai: Kovács Gábor képviselő és Nagy Csaba külső bizottsági tag, és a Szociális- Sport- 
Kulturális- és Oktatási bizottság elnöke Perka Albertné, tagjai Szélné Pap Aranka képviselő és 
Horváth Tiborné külsős bizottsági tag. 
Megköszöni a választópolgárok bizalmát, elmondja, hogy igyekezni fognak munkájuk során 
erre rászolgálni. 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat 2014-ben 399.309. ezer Ft-ból gazdálkodott. Az állami 
költségvetésben a feladatalapú finanszírozás elve érvényesült, ami azt jelenti, hogy a település 
nagyságának megfelelően meghatározott kötelező feladatok kerültek finanszírozásra, amely 
esetében a támogatások felhasználása kötött, csak meghatározott célra használható fel. Az 
úgynevezett nem kötelező, önként vállalt feladatok forrásigényét a saját bevételek terhére kell 
biztosítani. A költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselt a szennyvízberuházás forrás 
szükséglete, valamint a közfoglalkoztatás támogatása. 
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a székhely település Tiszabezdéd 
költségvetésében került megtervezésre és elszámolásra. A törvényi kötelezettség 2013. 
március 01-től írta elő az önkormányzat számára a közös hivatal létrehozását, amelyet akkor 
Tiszabezdéd önkormányzatával hoztak létre. A mindenkori önkormányzati választást követő 
60 nap áll arra rendelkezésre, hogy ezt a döntést az érintett település megváltoztassa. Az 
önkormányzat úgy döntöttünk, hogy továbbra is Tiszabezdéd Önkormányzatával közösen 
biztosítja a hivatali feladatok ellátását a jó együttműködésre tekintettel. A tervezéskor 8 millió 
Ft. forráshiánnyal számoltak, amelyet évvégére sikerült rendezni. 2013-ban beszélt arról, 
hogy a község  gazdálkodásában nem szerepelt hitel, így nem tartoztak azok közé az 
önkormányzatok közé, akik hitel konszolidációban részesültek. A kormány ígéretének 
megfelelően 2014-ben ezek az önkormányzatok is részesültek egy kiegészítésben, amit 
nevesítve lehetett igényelni. Az önkormányzat a Táncsics út 1 km szakaszának felújítását és 
az egészségház akadálymentesítését, szigetelését irányozta elő. 2014-ben az útfelújítás 
megtörtént, az egészségház munkálatai pedig most vannak folyamatban. Néhány gondolatban 
szól az egészségügy helyzetéről is. Sajnos a nyugdíjba vonult Dr. Berényi István háziorvos 
helyét betöltő orvost a mai napig nem sikerült megtalálni. Volt ugyan az elmúlt év elején egy 
fiatal orvos házaspár, akik testületi ülés keretében kinyilvánították, hogy legkésőbb október 
01-től betöltik az álláshelyet, közel szeretnének kerülni szüleikhez, még gyógyszertár nyitási 
elképzelésükről is beszéltek, mivel a feleség gyógyszerészhallgató. A rendszeres látogatásaik, 
az orvosi lakás felújítási munkálatainak figyelemmel kísérése, az udvar kert átalakítása, 
tervezése részükről annyira reménykeltőnek tűnt, hogy egyszerűen fel sem tudták fogni, 
mikor e-mailben bejelentette visszalépését. A feladatot jelenleg ellátó dr. Pavlovics Miklós, 
arról biztosította az önkormányzatot, hogy ő két – három évig a település rendelkezésére áll. 
Most folynak az egyeztetések, hogy vállalkozóként dolgozik tovább, vagy közalkalmazotti 
háziorvosként látja el feladatát. Nem könnyű háziorvost találni manapság, sokan idősek, 
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nyugdíjasok vagy nyugdíjba készülők, a fiatalokat pedig ez a pálya nem vonzza. Pedig sokat 
segít leterheltségükön a hétközi – hétvégi ügyelet biztosítása, amely a település esetében a 
Kistérségi Társulás keretében biztosított. Megnyugtatóan rendezett a védőnői feladat ellátás 
is, itt csak az a baj, hogy a gyereket vállaló családok száma egyre csökken, évente 6-8 gyerek 
születésével tudnak csak számolni. A kistérségi társulás  keretében működtetik helyi szinten a 
házi szociális gondozást, étkeztetést, jelzőrendszeres szolgálatot, gyermek és ifjúságvédelmi 
feladatok ellátását. A feladat ellátás finanszírozása az elmúlt évben biztosított volt, ez évtől 
viszont a települési önkormányzatoknak hozzá kell járulniuk, ami Tiszaszentmárton esetében 
270 ezer forintot jelent. 
Szól a szennyvízberuházásról és a közfoglalkoztatásról.  2014. március 28-val befejeződött a 
beruházás és megkezdődtek a rácsatlakozások. Nagyon sokan éltek a kínálkozó ingyenes 
lehetőséggel és most már egy éve élvezhetik ennek komfortját. Ugyan a szolgáltatás díja a 
mai napig nem került megállapításra az energia hivatal részéről és valószínű, hogy 
visszamenőleg a szolgáltató sem fogja kérni, de ez az időszak hamarosan véget ér és a 
megalkotott díj érvénybe lép. Jó hír viszont, hogy az elkészült vagyonértékelésnek 
köszönhetően a beruházás támogatásának mértéke 85 %- ról 95 %-ra növekedett. Így az 
eredetileg tervezett 123 millió Ft  saját erő nem szükségeltetik. Két hete ülésezett a Társulat és 
döntött az érdekeltségi hozzájárulás mértékének csökkentéséről. Erről a döntésről mindenki 
napokon belül írásos értesítést kap, kéri, hogy figyelmesen tanulmányozzák majd át és a 
számukra legkedvezőbb megoldást válasszák.  
A leglényegesebb, hogy az összeg a lakosság részére 210 ezer Ft-ról 9 ezer forintra csökken. 
A csökkentett érdekeltségi hozzájárulást a természetes személy tagok az alábbiak szerint 
fizethetik meg: 
 

1. A Társulat felé egy összegben 2015. június 30-ig. 
Ebben az esetben, ha a tag Lakástakarék szerződéssel rendelkezett, melynek 
megtakarítását a Víziközmű-társulatra engedményezte, akkor a Társulat az 
engedményezést feloldja, visszaadja a rendelkezési jogot és a tag ezt követően az LTP 
szerződés megtakarítással és hiteljogosultsággal szabadon rendelkezik. 

2. Ha a tag rendelkezik LTP szerződéssel, de egy összegben nem tudja a csökkentett 
hozzájárulást befizetni 2015. június 30-ig. 
Ebben az esetben, a Víziközmű-társulat az engedményezés alapján az LTP szerződés 
felmondását kezdeményezi, tájékoztatva az OTP LTP-t, hogy a módosított 
érdekeltségi hozzájárulás összegét a Víziközmű-társulat számlájára, míg a fennmaradó 
összeget a tag részére fizesse ki. 

3. Az a magánszemély, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság tag, aki az LTP részleteit nem fizette, vagy semmilyen fizetési 
kötelezettségének nem tett még eleget és a felszólítás ellenére 2015. július 30-ig nem 
fizeti be a csökkentett érdekeltségi hozzájárulást, annak követelését a vonatkozó tv. 
alapján a Víziközmű-társulat átadja az illetékes jegyzőnek adók módjára történő 
behajtásra. 
Ezzel a folyamattal gyakorlatilag a Társulat megszűnik, a fenntartási kötelezettség 
teljesítése az önkormányzatokhoz kerül át. 
Szól az önkormányzatok legnagyobb feladatáról a közfoglalkoztatásról. Azt gondolja, 
hogy  a fogalmak hellyel-közzel már ismerősek Start Közfoglalkoztatás; hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás, vízügyes közfoglalkoztatás. Sajnos a település is azok 
közé tartozik, akik esetében jelentős a munkanélküliek száma. Jelenleg a munkaügyi 
központ nyilvántartásában 285 fő szerepel + 28 fő képzése ennek a hónapnak végével 
zárul és ezek az emberek is ebbe a csoportba tartoznak. Az utóbbi hónapokban a 
rendszeres szociális segélyezettek közül is sokan ide kerültek a felülvizsgálatokat 



51. 
 

követően. Az biztos, hogy ennyi embernek az önkormányzat nem tud foglalkoztatási 
lehetőséget biztosítani, bármennyire is szeretné. Az elmúlt évben 165 fő bevonására 
került sor, az idei évben eddig 133 fővel számolnak.  

Nem könnyű ezeknek a feladatoknak megfelelni, még akkor sem, ha jelentős földterületekkel 
rendelkezik az önkormányzat, gépek – eszközök állnak rendelkezésre. Nagyon sok a 
munkatapasztalattal nem rendelkező, nehéz megszokni, hogy időre kell jönni, előbb nem lehet 
eltávozni. A csoportvezetők rendszeres célpontjaik ezeknek az embereknek. Mégis arra 
törekednek, hogy értéket termeljenek,  hasznos elfoglaltságot biztosítsanak számukra. Hiszen 
ebből képződhet egy kis saját bevétele az önkormányzatnak, amit ugyan vissza kell forgatni a 
közfoglalkoztatás fejlesztésére. Ezekből a pénzekből tudták az elmúlt évben megvásárolni a 
volt Goller Kft. tulajdonának egy részét. Ezt végrehajtón keresztül licitálás útján szerezte meg 
az önkormányzat 10 millió forintos vételáron. Magába foglal egy 400 m2 –es 
műhelycsarnokot, egy 800 m2 –es volt üzem és raktár épületet 1,5 Ha földterülettel. A volt 
üzem és raktár épület belülről eléggé leromlott állapotban volt, de a közmunka program 
keretében nagyobb részt már sikerült helyreállítani. A falai között nyert kialakítást egy natúr 
lé  gyártó üzemegység, gépekkel berendezésekkel, amelyet az idei évtől szeretnének 
beindítani. Ennek a gyártó gépsornak a beszerzési ára 31 millió Ft, melynek felét pályázat 
útján sikerült elnyerniük. Az idei évtől szeretnék elindítani a sertés tartást, 2500 fm –en 
kordonos uborkát, 1 Ha területen céklát, babot, burgonyát, cirkot, napraforgót, kukoricát 
termelni. Szeretnének tároló ládákat gyártani, ezekhez fűrészgépeket, mozgatásukhoz 
gázüzemű targoncát vásárolni. Mindezek a törekvések abba az irányba mutatnak, hogy érje el 
a település az önfenntartóvá válást.  Jó lenne, ha alakulnának szociális szövetkezetek, önálló 
vállalkozások. De természetesen nagy szükség lenne állami foglalkoztatásra is, hisz ezek 
nélkül nincs fejlődés. 
 
 
Mindezen sokrétű feladatok mellett igyekeztek biztosítani sport, kultúra, szórakozás 
lehetőségeit is a településen. Megtartásra került az elmúlt évben egy falunapi rendezvény. 
Eljutottak oda, hogy megrendelhették a település monográfiájának elkészítését, amelyet az 
elmúlt héten ünnepélyes keretek között át is adtak. Részt vettek a helyi alkotókör tagjaival a 
szomszéd települések kapunyitogató rendezvényén. Segítették és segitík a polgárőrség, 
nyugdíjas klub újra alakulását, működését. Az idei évben anyagilag is támogatják őket. 
Megőrizték s községben a sportegyesületet is, ugyan helyi kötődésű játékos nagyon kevés 
van. A református egyház részére 1 millió Ft –ot biztosítottak a templom kerítés 
elkészítéséhez. Remélik, hogy hamarosan elkészül és megváltoztatja a település központjának 
arculatát, védelmet biztosítva az egyetlen műemléknek. 
Néhány mondatban szól a település közrend – közbiztonságáról is. Lassan két éve, hogy 
sikerült térfigyelő kamerákat felszerelni községben, ezáltal látókörükbe jelentősen 
lecsökkentek a lopások, a rongálások, a temetőn a sírrongálások. Sajnos a lefedetlen utca 
részek kamera ellátását ez ideig nem sikerült biztosítani. Ígéri, hogy a következő pályázati 
lehetőséget újra meg fogják próbálni. Egyébként a hatóságok: Rendőrség, Határrendészet, 
NAV jelenléte napi szinten biztosított, amely jelentős visszatartó hatással bír. 
Tudják, hogy a kamaszok és serdülők körében is egyre több problémával találkoznak nevelők 
az iskolában, a szórakozó helyeken. Különféle tudatmódosító szerek is előfordulnak, ez 
ügyben eljárni a hatóságnak van joga. A jelzéseket, ezekről is megteszik. 
 
 
Elmondja, hogy a képviselő testület 2014-ben 18 alkalommal ülésezett. 256 határozatot 
hozott, 10 rendeletet alkotott. Mindezek a település honlapján figyelemmel kísérhetőek. 
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Lakosok számára 158 család esetében biztosítottak lakásfenntartási támogatást 9.418. ezer 
összegben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 1.120 ezer Ft összegben. Átmeneti segélyt 
500 ezer Ft, Temetési segélyt 200 ezer Ft FHT 16.475 ezer Ft összegben került kifizetésre. 
Megszervezésre került a nyári gyermekétkeztetés, amelyre 2.115 ezer Ft.került felhasználásra. 
Tűzifa támogatásban részesítettek 209 főt, 3.385 ezer forint összegben. 
Tájékoztatja a település lakosait, hogy március 01-től a Járási Hivatalhoz került át az FHT. 
Igénylőlapok helyben beszerezhetőek, az ügysegédek érte jönnek, elviszik azokat. 
Az önkormányzat is megalkotta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletét. 
2015. március 01-től egységesen települési támogatás a támogatások neve. Ezen belül 
kérelmet lehet benyújtani lakhatási támogatásra, temetési segélyre és rendkívüli települési 
támogatásra (rendkívüli élethelyzet, váratlan betegség bekövetkezése). A nyomtatvány a 
hivatalban elérhető. 
Az önkormányzat 2014. év végén 10 millió forint lekötött betéttel rendelkezett. 
Vagyona 876.584. ezer Ft. nettó értéken. 
 
Úgy gondolja, hogy a képviselő testület ezen a közmeghallgatáson is igyekezett tárgyilagosan 
szólni munkájáról, legfontosabb eseményekről, fejlesztésekről. 
Természetesen minden apró részletkérdésre nem tért ki, kéri a jelenlévőket, hogy  
fogalmazzák meg véleményüket, kritikáikat, építőszándékú javaslataikat. Egy közösség, egy 
település attól lesz gazdagabb, lakhatóbb, fejlődőképesebb, ha lakói, tagjai magukénak érzik, 
készek érte áldozatokat hozni, munkálkodni. 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Vincze Béla: Kérdezi, hogy a vállalkozóknak is visszajár-e a 210 ezer forint, ha nem akkor 
nekik miért kell ennyit fizetni? 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a vállalkozóknak nem jár vissza a korábban befizetett 210 ezer 
forint, tekintettel arra, hogy a társulat úgy döntött, hogy az ő esetükben az érdekeltségi 
hozzájárulás összegét nem csökkenti.  
 
Orbán Ferencné: Kérdezi, hogy a tómeder mikor lesz rendbe téve? Szeretne hallani az 
állattartással kapcsolatos elképzelésekről. 
 
Papp Zoltánné: A Táncsics úton a tejcsarnok mellett van két csavarfűz. Azt nem lehetne-e 
kivágni, tekintettel arra, hogy tele van pihékkel. Azt is megemlíti, hogy a konzervgyárnál a 
kamionok kifordulása nagyon veszélyes, azzal valamit 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy már sokat foglalkozott a testület a tómederrel. Jó pár éve, 
amikor sikerült egy szintre eljutni küllemileg, esztétikailag, megfelelt az elvárásoknak. A 
rendkívül aszályos időjárás azonban megpecsételte a sorsát. Keresik a megoldást. A Tiszából 
víz feltöltést kezdeményezhetnének, azonban annak a költsége nagy, mely nem áll 
rendelkezésre. A környezetét rendbe fogják tenni, hogy rendezett képet mutasson, még akkor 
is ha nem lesz víz a tómederben. A Start közfoglalkoztatási program keretében indulna el a 
sertéstartás, 1 anyakoca és 5 malac megvásárlásával, mely a tósornál kerülne elhelyezésre, a 
hátsó részben, hogy minél kisebb mértékben érintse a lakókat. Ott lenne istálló és karám, ahol 
az állatok tartása biztosított lenne. Megemlíti, hogy a tejcsarnok melletti fák kivágására 
hamarosan sor kerül, hiszen az utat elárasztják pihékkel.  
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Orbán Ferencné: A tósoron is javasolja a fák kivágását, hiszen nyáron három hétig 
szenvednek a pihék miatt. Nem javasolja a tósoron az állatok tartását. A tósorra tervezték a 
szabadidő központot, parkot, még a színpad alapját is megépítették. Ha esős idő van, azt a 
területet elárasztja a víz. Azt sem látja, hogy ott hogy lesz megoldva a vízellátás. Ott fel kell 
építeni takarmánykeverő épületet, nem beszélve a szagról, amit áraszt. Javasolja, hogy vigyék 
távolabb az állattartást.  
 
Pongó Zoltánné: Nem érti, hogy miért nem kapja vissza a pénzét és miért kell még 9 000 Ft-
ot fizetnie.  
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy több helyszínt is megvizsgált a testület az állattartásra és ezt 
találta a legalkalmasabbnak. Ez már nem tartozik a műemlékileg védett területhez. Egészen a 
szélére gondolta az önkormányzat az istállót elhelyezni. Ha ez a lakosság részére probléma, 
akkor felül vizsgálják a helyszínt. Kéri a tósoron lakókat, hogy tegyenek javaslatot a tómeder 
ügyében. Ígéri, hogy a tósoron lévő sérült fákat kivágják, jó lesz a ládagyártáshoz. Ismét 
elmondja, hogy a lakosság megtakarításához senki nem kíván hozzá nyúlni. Ez mindenkinek a 
saját megtakarítása. Ő dönt arról, hogy hogyan használja fel, tovább fizeti, vagy megszünteti. 
 
Kacsari József: Kérdezi, hogy miért fizessen még 9 000 Ft-ot, amikor ő kezdetektől fogva 
fizeti az 1830 Ft-ot? 
 
Szabó Károly: A kérdésre válaszolva elmondja a számlatulajdonosok lehetőségeit, melyet 
már polgármester úr is többször elmondott. 
 
 
Porvázsnyik Gyuláné: Kérdezi, hogy ha az állami támogatást is igénybe veszik, a számát, 
mellyel elszámolnak több helyről is lehet kérni: 
 
Szabó Károly: Elmondja, hogy több helyről is lehet számlát kérni, de még nem kezdjék el a 
számla gyűjtését, csak akkor, ha már felmondták a szerződést. 
 
Andrási Józsefné: Kérdezi, hogy a Táncsics úton a forgalom mikor fog csökkenni? Nagyon 
sok kamion jár arra. 
 
Mónus Zoltánné: Arra kíváncsi, hogy a léüzem csak saját termést fog feldolgozni, vagy 
vásárolnak is fel gyümölcsöt? Azt is kérdezi, hogy bérbe fognak-e dolgozni? Elmondja, hogy 
a tósor páratlan oldalának az aszfaltozása már tavaly be volt ígérve, de még mindig nem 
került rá sor. 
 
Szűcs Béla: Neki is az a véleménye, hogy nagyon át kell gondolni a sertéstelep kialakítását a 
tósoron. Ha néhány év múlva lesz lehetőség a tó fejlesztésére, hogy fog ott kinézni a 
sertéstelep. Megemlíti, hogy néhány fát már kivágtak a tósoron, de még mindig maradt ott 
olyan, mely kivágásra érett. Elmondja, hogy az elvezető árkokat is meg kell nézni, mert ha jön 
egy nagy eső, a szemetet oda fogja vinni.   
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy öt éve húzódó beruházás valósult meg a Táncsics utcán. Ennek 
az útnak a forgalma jelentősen megnövekedett. Nem rég tárgyalta a testület és arra az 
álláspontra jutott, hogy az 5 t-ás korlátozást 10 t-ás korlátozásara cseréli le. Sok 
mezőgazdasági vállalkozó is használja ezt a utat, nem csak a kamionok. Úgy gondolja, hogy 
ha ilyen forgalom lesz ezen az úton, 5 évig sem fogja bírni. Elmondja, hogy a léüzem 
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elsődlegesen az önkormányzat gyümölcsét dolgozná fel, másodlagosan bérmunkát végezne, 
és esetleg felvásárolásra és úgy feldolgozásra is sor kerülhet. A Kossuth út javításával 
kapcsolatban megemlíti, hogy az aszfaltozás lehetőségét most nem látja, de a kátyúzási 
munkákat el fogják végezni.  A konzervgyárnál a kamionnak a kifordulását meg fogja nézni. 
 
 
 

A közmeghallgatáson több kérdés nem merült fel, ezért azt a polgármester bezárta. 
 
 
 
 
 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 
 


