JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 21.
napján az általános iskola aulájában megtartott közmeghallgatásról.
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 aljegyző
Orosz Tímea szociális központ vezetője
Mészáros Tibor körzeti megbízott
Sallai Károlyné iskolaigazgató
Harmati Károly rendőrkapitány

Lakosság részéről: 31 fő.
Boros Gyula alpolgármester megnyitja a közmeghallgatást, köszönti a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 7 fő jelen van az ülésen, a képviselő-testület
határozatképes. Elmondja, hogy a képviselő-testületnek az a feladata, hogy minden olyan
forrást megragadjon, mely a település jövőjét biztosítja. Úgy érzi, hogy az, hogy a település az
ország keleti részén van, hátrányt jelent. A település elsődleges forrása az állami támogatás és
az Uniós források. Bízik abban, hogy bekapcsolódnak a gyorsforgalmi útba és a jövőben a
hátrány, a keleti régió, a település előnyére fog válni. Felkéri Szűcs Dezső polgármestert,
hogy tartsa meg beszámolóját a testület munkájáról, jövőbeni elképzeléseikről.
Szűcs Dezső: Az önkormányzat képviselő-testülete nevében, tisztelettel és szeretettel
köszönti a közmeghallgatáson megjelent lakótársakat, vendégeket.
Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testületnek évente egy
alkalommal közmeghallgatást kell tartani, amely keretében tájékoztatja a település lakosságát
elmúlt éves munkájáról, jövőbeni terveiről és fejlesztési elképzeléseiről. Ezen alkalom
kapcsán van lehetőség lakosoknak az önkormányzat munkájával kapcsolatos véleményeik
megfogalmazására, felvetésére.
A mai fórumot is ennek jegyében állították össze. Elsőként számot adnak az elmúlt év
gazdálkodásáról, fejlesztéséről, sikereiről, sikertelenségéről.
Az Önkormányzat 2015-ben 271 786 ezer forintból gazdálkodott. A költségvetési törvény
értelmében az önkormányzatokat feladat alapú finanszírozás illeti meg, annak figyelembe
vételével, hogy nagyságához viszonyítva milyen kötelezően ellátandó feladatai vannak.
Ilyenek például a közvilágítás, az egészséges ivóvízellátás, a köztemetők, parkok gondozási
feladatai. Az ezekre kapott támogatásokat csak ide használhatták fel, átcsoportosítására nincs
lehetőség. Költségvetésben jelentős nagyságrendet képvisel a közfoglalkoztatás támogatása.
Ez a 2015-ös évben 168 millió forint összeget jelentett.
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Mindenki előtt ismeretes, hogy községünk közös önkormányzati hivatalt hozott létre és annak
feladatait Tiszabezdéd településsel, az ő gesztorságában látja el.
A hivatal költségvetése a Tiszabezdédi önkormányzat költségvetésében kerül megtervezésre
és elszámolásra. Eredményes és jó együttműködésről számolhatunk be.
A 2013-tól felállt járásokhoz, a mi esetünkben Záhony Járáshoz több volt önkormányzati
feladat ellátása tartozik. Többek között az ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság és az elmúlt év március elsejétől az aktív korúak ellátása is. A
lakosok ügyintézése ez év januárjában átadott Kormányablak segítségével tovább bővült és
korszerűsödött. Itt is felkészült szakemberek állnak rendelkezésre a térségben és
Tiszaszentmártonban élők ügyeinek az intézésére. Az elmúlt év júniusától a hivatalvezetői
feladatokat Halászné Laskai Szilvia irányítása mellett végzi a hivatal.
Az önkormányzat önként vállalt feladataira támogatást az állami költségvetés nem biztosít,
ezt mindenkinek a saját bevétele terhére kell biztosítani. A helyi adó bevételek a településen
minimális nagyságrendűek, így a mozgástér is jelentősen leszűkül. Csak érzékeltetésképpen
megjegyezi, hogy település adóerő képessége egy főre vetítve 2800.- Ft nagyságrendet jelent.
Mindezek azt eredményezik, hogy a 2015. évi költségvetésünket 6 707 ezer Ft. forráshiánnyal
tudták megtervezni. Egész éves gazdálkodásuknak köszönhetően, amely takarékos megfontolt
költekezést jelentett, sikerült év végére a forráshiányt pótolni és minimális pénzmaradvánnyal
is rendelkeznek. A képviselő-testület figyelembe véve a lakosság összetételét és
fizetőképességét új adónemek kivetését sem a 2015, sem az idei évre nem tervezte. Hitel
felvételével nem számoltak és a közeljövőben sem tervezik. Még 2014-ben a hitel
konszolidációban nem részesül önkormányzatunk egy olyan forrás kiegészítésben részesült,
amelyet két fontos feladat megvalósítására használhatott fel, ezek közül az egyik a Táncsics út
1 km-es szakaszának felújítását jelentette, a másik pedig az egészségház akadálymentesítését,
szigetelését irányozta elő. Ezek a munkálatok az előző évben befejeződtek, elszámolását az
önkormányzat a belügyminisztérium felé megtette. Elmondja, hogy sajnos a háziorvosi
álláshelyet a mai napig nem sikerült betölteni, így továbbra is csak helyettesítő orvossal
számolhatnak. Az idei évben nyugdíjba vonul az ápolónő Mónus Lászlóné, az ő helyére
pályázatot írt ki a képviselő testület, melynek eredményeképpen Szabóné Sütő Mária került
alkalmazásra, ő az elmúlt hét szerdájától (március 16-tól) elfoglalta az álláshelyet. A védőnői
feladat ellátása zökkenőmentes, itt csak egy probléma nehezíti a védőnő munkáját, hogy
kevés a gyerekszületés a településen. Az elmúlt évek átlagában 5-6-7 fő születéssel
számolhatnak. A hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátást továbbra is a kistérségi társulás
keretében biztosítják a lakosok részére, úgy gondolja megfelelő színvonalon.
Ugyancsak ennek a társulásnak a keretében történik a szociális feladat ellátása, amely a
községben a házi szociális gondozást, étkeztetést, jelzőrendszeres szolgálatot, valamint a
gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátását biztosítja. Természetesen a község lakói is
igénybe vehetik azokat a feladat ellátásokat, amelyek Mándok város székhelyen állnak
rendelkezésre. Ezek a bentlakásos idősek otthona, nappali ellátás biztosítása, fogyatékosok
ellátást biztosító otthon és a támogató szolgálat. Mindezen feladatok ellátásához az elmúlt
évben 270 ezer forint összeggel járult hozzá a település.
A község gyermekintézményeinek működtetését továbbra is a WESLEY János többcélú
oktatási intézmény keretein belül biztosítják. Sajnos az általános iskolában a gyerek létszám
drasztikusan csökken. Az elmúlt tanévtől további szülők vitték el gyerekeiket a záhonyi
általános iskolába, amelynek eredményeképpen a 2015/16 –os tanévben negyedik osztály
nélkül zajlik az oktatás. Sajnos nincs jó hír a 2016-2017-es tanévre vonatkozóan sem, amikor
is a létszámadatokból láthatóan nem lesz első osztály sem az oktatási intézményben.
Szerencsére a fenntartó reménykedik abban, hogy az elkövetkező években több gyerek
születik majd, valamint szakképzési lehetőségek bevezetésében gondolkodnak. Bármennyire
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is fájó, de ki kell mondani, hogy egyre inkább öregszik a település, a fiatalok elköltöznek
községünkből a szebb és jobb élet reményében és ott alapítanak családot is.
Óvodánál is hasonló a helyzet a 60 fős befogadóképességű intézményben jelenleg 26 gyerek
ellátása történik. Mindkét intézmény esetében az önkormányzat a fenntartóval arra törekszik,
hogy megőrizzék ezeket az intézményeket, a szükséges javítások, felújítások tekintetében is
közreműködnek.
A településen a legnagyobb feladat a közfoglalkoztatás. Ez a feladatellátás is egyre nagyobb
terhet ró az önkormányzatra. Jelentős a munkanélküliek száma, a munkaügyi központ
nyilvántartása szerint 280 fő regisztrált munkanélkülit tartanak nyilván. Az biztos, hogy ennyi
embernek az önkormányzat nem tud foglalkoztatási lehetőséget biztosítani. Az elmúlt évben
156 fő bevonására került sor a közfoglalkoztatás keretében, az idei évre eddig 126 fővel
számolnak. Egyre több fiatal próbálja ezt a foglalkoztatási lehetőséget választani, pedig
köztudott, hogy ez csak egy átmeneti lehetőség lehet az emberek számára, ahhoz hogy
visszatérjenek a munka világába. A programok vezetői elég nehezen boldogulnak a hozzájuk
beosztott emberekkel, mindennaposak a gondok, problémák, amelyeket kezelni kell. Az ők
célja továbbra is az, hogy ezekkel az emberekkel is értéket teremtsenek, termeljenek, hasznos
elfoglaltságot biztosítsanak számunkra. Ebből képződhet egy kis saját bevétele a településnek,
amit ugyan vissza kell forgatni a közfoglalkoztatásba, de ezáltal épülhetnek járdák,
csapadékvíz elvezetők, kisebb felújítások, javítások, amellyel formálódik a település arculata.
A programok működtetéséhez a belügyminisztérium biztosítja a dolgozók munkabéreit,
járulékait, a termeléshez szükséges anyagokat, eszközöket.
Így került sor 2015-ben egy MTZ erőgépre szerelhető homlokrakodó gép beszerzésére,
robbanómotoros targonca beszerzésére, vízszintes- függőleges szalagfűrészek beszerzésére és
Honda típusú vízszivattyú vásárlására. A szántóföldi kultúrák művelése, valamint a
gyümölcstermesztési program folytatása mellett az elmúlt évtől elindították a sertés tartási
programot, 1 db anyakoca és 5 db malac vásárlásával. Terveik szerint az ebből nyert hús
mennyiséget a konyha keretében a gyermekek és a szociális ellátottak étkeztetéséhez fogják
felhasználni. Szintén az elmúlt évben elindítottuk el a Naturlé gyártás lehetőségét az új
önkormányzati telepen, melynek keretében több magánszemély részére is préseltek
ivóleveket. Ezt a jövőt illetően is szeretnék folytatni. Mindezek a törekvések abban az irányba
haladnak, hogy megteremték az önfenntartóvá válás feltételeit. Természetesen nagy szükség
lenne az állami foglalkoztatásra, befektetőkre is, hisz ezek nélkül nincs remény se arra, hogy
mindezek az emberek visszatérhessenek a munkaerő piacra.
Mindezen sokrétű feladatok mellett igyekeztek biztosítani a sport, a kultúra, a szórakozás
lehetőségeit a községünkben. Elkészítették a település történetét bemutató monográfiát,
amelyet az elmúlt év tavaszán ünnepélyek keretek közt adtak át községünk szülötte, Sallai
József tanár úr közreműködésével. Részt vettek az önkormányzat képviseletében
Szombathelyen a Szent Márton nevű magyarországi települések találkozóján. Ennek bíznak
az ez évi folytatásában is, hiszen ez évben ünneplik Szent Márton születésének 1700.
évfordulóját, mely központi ünnepség szintén Szombathelyen kerül megtartásra és valószínű,
hogy ezen rendezvényt megtiszteli a PÁPA is, valamint meghívottak az európai Szent Márton
nevét viselő települések.
Segítették az elmúlt évben is és tervezik az idei évben is a civil szervezeteink támogatását,
részükre anyagi támogatást is biztosítanak. Azt gondolja, hogy közülük a nyugdíjas klub az
elmúlt évben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, több közös rendezvényen szerepeltek
színvonalas műsoraikkal. A futball csapat is előkelő helyen szerepel a megyei bajnokságban,
amellyel nagyon sok labdarúgást szerető ember számára biztosítanak vasárnaponként
kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget. A polgárőrség is átalakult, vezetőség újjá
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szerveződött. A református Egyház életében is jelen van az önkormányzat, hisz
támogatásukkal elkészült a templom kerítése, segítették a reformátusok napja megünneplését.
Megrendezték az elmúlt évben a mindenki karácsonyát összevontan az oktatási
intézményekkel, ahol fellépett a Mandala Dalszínház is. Idősek napjának apropóján vendégül
látták a község 60. életévét betöltött lakosokat, részükre személyes ajándékkal és egy operett
gálával kedveskedtek. A karácsonyi ünnepek szebbé tételéhez lakosok részére 5000.- Ft
értékű vásárlási utalványt biztosítottak. Segítséget nyújtottak a testvér település Eszeny
óvodás gyerekei ellátásához, részükre 100 ezer forint nagyságrendű élelmiszercsomagot
vittek. Ezen kezdeményezéshez csatlakozott a helyi nyugdíjas klub is, akik magánemberként
anyagi támogatást nyújtottak, ebből szintén élelmiszert vásároltak.
Elmondható, hogy úgy a rendőrséggel, mint a határrendészeti kirendeltséggel jó munka
kapcsolatot alakítottak ki. Rendszeresek részükről a járőrözések, szinte a napi jelenlét is
biztosított. Nagyon jól segíti a munkájukat az előző években felszerelt térfigyelő kamera
rendszer, amelynek segítségével a bűnelkövetők nagy többségben utolérhetők. Tudja, hogy
ennek bővítésére több utca vonatkozásában is igény mutatkozik, de sajnos ezeket az elmúlt
évben nem sikerült kielégíteni. Reméli, hogy újra lesz majd pályázati lehetőségek és ígéri élni
fognak ezek kihasználásával.
Közreműködnek a település őstermelői, mezőgazdasági vállalkozói ügyintézéseinek
biztosításában is, a falugazdász Ésik Árpád heti rendszerességgel tart fogadó órát a községi
könyvtár helyiségében.
Elmondja, hogy önkormányzati képviselő-testület 2015-ben 13 alkalommal ülésezett, 58
határozatot hozott 13 rendelet alkotott.
Mindezek a település honlapján figyelemmel kísérhetőek. Lakosok számára az új települési
rendelet alapján lakhatással kapcsolatos támogatást 292 ezer Ft. összegben, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást 1 171 ezer Ft, átmeneti segélyt 3800 000 Ft., temetési segélyt
220 ezer Ft. összegben biztosítottunk.
Megszerveztük az elmúlt évben is a nyári gyermekétkeztetést, amelyre 2 122 ezer Ft.
támogatást kaptunk.. Ez évtől ez az ellátás már nem csak a nyári , hanem a tavaszi, őszi, téli
szünetben is biztosításra kerül a rászoruló gyerekek részére.
Téli tüzelő támogatásra is pályáztunk, melyből 232 családot tudtunk 2,6 q barnaszénnel
támogatni.
Az önkormányzat 2015. végén 10 millió lekötött betéttel rendelkezett, vagyona 854 680 ezer
Ft. értékű.
Röviden szól ez elkövetkező évek fejlesztési elképzeléseiről. Ezeket csak a 2014 és 2020
között rendelkezésre álló uniós és hazai források figyelembevételével tervezhetik. A
képviselő-testület erre vonatkozóan elfogadott egy fejlesztési tervet, amelyben két részre
osztották az elképzeléseket. Legfontosabb a gazdaságfejlesztés, melynek keretében a volt
konzervüzem hasznosítása, munkahely teremtése szerepel, valamint az önkormányzat
központi telephelyén hűtőház építése, amely által a településen élő gazdálkodók termékeik
piacra jutási lehetőségét szeretnék támogatni. A második nagy csoport, az infrastruktúra
fejlesztést öleli fel, ennek keretében közre kívánnak működni az egyetlen műemlék a
református templom külső felújítási munkálatainak befejezésében. Szeretnének forrásokat
találni a közintézmények energetikai korszerűsítésére, önkormányzati utak felújítására, a falu
tó és környezetének rendezésére, civil szervezetek támogatására és eszköz beszerzésekre.
Ezek előkészítései, egyeztetései folyamatosan zajlanak és a kiírásra kerülő pályázati
kiírásokra szeretnénk pályázatot nyújtani.
Úgy gondolja, hogy tárgyilagosan szólt az önkormányzat elmúlt évi munkájától, legfontosabb
eseményeiről, fejlesztéseiről. Természetesen nem tért ki minden apró részlet kérdésre, amely
53.

eseményeknek szintén részesei voltak, ezért tisztelettel kéri a jelenlévőket, hogy kérdéseikkel
egészítsék ezt ki és fogalmazzák meg véleményüket, építő szándékú javaslataikat.
Véleménye szerint ez a település attól lehet igazán élhetőbb és gazdagabb, ha az itt élők ezt
magukénak érzik, készek érte tenni, a mindenkori vezetőkkel együtt gondolkodni és
cselekedni.
HOZZÁSZÓLÁSOK
Vincze János: Köszöni a képviselő-testület munkáját. Jó volt a sok pozitívumot hallgatni,
amit polgármester úr elmondott. Sajnálja, hogy kevesen jöttek el a közmeghallgatásra, pedig
van néhány ember, aki zúgolódik, elégedetlenkedik. El kellett volna jönni és elmondani, hogy
mi az, amin változtatni kellene. Köszöni az igyekezetet, úgy gondolja, együtt kell dolgozni a
település fejlődéséért.
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy bár nem vetette fel senki, de ismerteti, hogy a Kossuth út
vízelvezetése az idén meg fog oldódni. A közfoglalkoztatási programba beépítésre került a
Tó-vigadó és a meder közti szakasz kiépítése.
Kovács Gáborné: Megjegyzi, hogy a melorációs utak nagyon rossz állapotban vannak, nem
lehet rajta közlekedni, azok rendbetételét javasolja. Kérdezi, hogy lesz-e rá lehetőség
belátható időn belül?
Szűcs Dezső: A földutak többségének önkormányzati tulajdonba adása most is zajlik, de még
kevés tulajdonba adás történt meg. Az utak rendbetételéhez az önkormányzat kéri a gazdák
közreműködését is, de mint tulajdonos az önkormányzat fog vásárolni javító anyagot és a
gépparkkal igyekeznek az utakat helyreállítani.
Mónus Zoltán: Elmondja, hogy a Kossuth út bal ágának a végén nincs a buszforduló
lebetonozva. A padka fölött van a föld, így nem tud lefolyni a víz, azt le kellene szedni. A
fordulónál nincs korlát, 2,5 m mélységű part van és csúszik.
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idén szilárd burkolatot fog kapni a forduló.
A padkával kapcsolatban elmondja, hogy azon a részen nyomvonal süllyedések vannak, ezért
a szennyvízberuházás kivitelezőjét vissza fogják hívni azt a részt helyreállítani. Bízik abban,
hogy a padkát is rendbe fogják tenni.
Mivel a közmeghallgatás több hozzászólás és vélemény nem volt, azt az alpolgármester
bezárta.

K.m.f.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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