
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.04.10. napján az 
önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./  jegyzőkönyve 
c./  határozatai : 19-22 /2017. 
d./  rendeletei: 5-6/2017. 

 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

 

1. Előterjesztés adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
pályázata keretében elnyert forrás felhasználására 
(előterjesztés szóban) 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

2. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 
irányuló pályázat benyújtására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

3. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására 

Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
4. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról  

Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
5. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadására 

Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
Egyebek: 
 
- Switelsky Magyarország Kft. részére iparűzési adó visszafizetésről 
- Tájékoztatás szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodásáról 
- Tájékoztatás015/72 hrsz. ingatlan nyílhúzási ügyéről 
- Tájékoztatás közfoglalkoztatási programok elindulásáról 
- Tájékoztatás húsüzem indulásának meghiúsulásáról 
 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
 

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Takács Edina,  aljegyző 
- Juhász József – vállalkozó  

 

Tiszaszentmárton, 2017.04. 23.             Szűcs Dezső  
polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 10. 
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                        Boros Gyula képviselő 
  Perka Albertné képviselő 
  Szélné Pap Aranka képviselő 

Molnár László képviselő 
Szabó Károly képviselő 
 
hiányzó: Kovács Gábor 

  
Meghívottként jelen van: Takács Edina aljegyző 
           Juhász József vállalkozó 
 
 
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 6 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett sorrendben kerüljön sor a napirendek tárgyalására! 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyetértett. 
 

 
 
 

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

1. Tárgy: (1.) Tsp. Előterjesztés adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok pályázata keretében elnyert forrás felhasználására 

 Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 
három részletben részesülnek támogatásban az előzetes elmondások alapján, melynek összege 
20-20-20 millió Forint. A település először 2014-ben nyert ilyen támogatást- ebből a Táncsics 
út 1km hosszú szakasza,  valamint az egészségház került megújításra, majd a második részre 
2016-ban pályázott az önkormányzat, és nyert is a pályázathoz becsatolt árajánlat szerint 
19 970 115 Ft.-ot. A testület a Táncsics út 600 fm-es szakaszát jelölte meg a pályázatban 
valamint a Táncsics út Petőfi út 150 fm-es összekötő útját, és a Petőfi út 700 fm-es szakaszát 
felújításra. jelen van Juhász József vállalkozó, aki a pályázathoz szükséges árajánlatot adta, és 
a most bekért árajánlatok figyelembe vételével az ő ajánlata a legkedvezőbb. A munkavégzést 
a testület döntésének megfelelően a Húsvéti ünnep után tudná kezdeni. A Petőfin a 700 fm 
Pongó Zoltánék kapujában érne véget, ez az utca végétől a temető felé irányban . Ettől a 
vonaltól hozzávetőlegesen 80 m-re van egy kritikus pont, a legaljában, de ettől talán rosszabb 
a Táncsics út tábla utáni szakasza, ahol egy kátyúzás nem biztos hogy megoldást jelent. 
Döntés kellene, hogy a Táncsics út településvégét jelző tábla utáni 150 fm. szakasz vagy a 
Petőfi úti /Pongó Zoltánék/ utáni 100 m-es szakasz készüljön el pótmunkaként?! A pályázati 
árajánlatba még belefér az ott megjelölteken túl kátyúzás, és a Kossuth út végi forduló 
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aszfaltozása. Még a tiszabezdédi részen van egy nagy kátyú a körforgalom előtt, amit helyre 
kell állítani, mivel nagyon balesetveszélyes. A vállalkozókat, mint Sütő Csaba és Kulcsár 
Bertalan - kérdezzük e meg illetve Tiszabezdéd Önkormányzatot, hogy járuljanak hozzá a 
plusz költségekhez? Ismerteti a bekért ajánlatokat.  
 
Juhász József: köszönti a képviselő testületet. A polgármester által elmondottakkal egyet ért. 
Felmérte a fordulót a Kossuth úton: 220 m2. 
 
Szűcs Dezső:kátyúk találhatóak a Petőfin: Porvázsnyikné, Szabó András, temető felé fordulva 
2, Kossuth út bal ágán 3, vasúti átjáró összekötő szakaszon 2, Táncsics út felújított részén két 
kátyú kezdett kialakulni: egyik a temetőnél, másik Orbán Róbert telephelye előtt, de ezek 
garanciális munkálatok.  
 
Boros Gyula: a Táncsics úton a 600 fm-t követően a 150 fm –es szakasz mibe kerülne? 
 
Juhász József: br. 2 540 e Ft. 
 
Szűcs Dezső: az árajánlatban a különböző szakaszok 1 m2-re vetített ára között lényeges 
különbség van. A Táncsics szakasza 4274 Ft/m2, míg a többi részen 2900Ft./ m2. 
 
Juhász József: a Táncsics úton a zúzott köves padkaszélesítés emeli az árat! 
 
Boros Gyula: szerinte mindenképp be kell fejezni a tábla utáni szakaszt. Ha úgy döntenek, 
hogy ezt aszfaltszőnyegeztetik, akkor ezt a vállalkozónak nem kell kátyúznia, ezt neki 
megspórolják! Ezért cserébe kér valami grátiszt! 
 
Juhász József: a grátisz a Kossuth végi forduló és a kátyúzás. Esetleg részletfizetési 
kedvezményt ad.  
 
Szűcs Dezső: a költségek előteremetése érdekében csak meg kellene keresni a két bezdédi 
vállalkozót, úgy látja az önkormányzat költségvetése 1,5 millió Forintot enged meg jelenleg 
többletkötelezettségként. 
 
Szabó Károly: adjuk meg a lehetőséget a Húsvétot követő munkakezdésre. Támogatja a 
tiszabezdédi vállalkozók és önkormányzat megkeresését! 
 
Szűcs Dezső: vállalja, hogy megy és beszél velük! Mennyi idő a munkavégzés? 
 
Juhász József: kb két hét. 
 
Szabó Károly: belefér e a csatornafedelek felemelése is? 
 
Juhász József: igen, mindennel számolva van. 
 
Szűcs Dezső: kéri a testület segítségét az átvételnél, mivel most nem lesz műszaki ellenőr! 
 
Juhász József: ha részletfizetést engedélyez, kéri, hogy egy részszámlát nyújthasson be, 50-
50%-os megosztás szerint.  
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Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő testület 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község 
 

Önkormányzati képviselő-testületének 
 

19/2017. (IV.10.) határozata 
 

az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok pályázata 
keretében elnyert forrás felhasználásáról 

 
 
Képviselő testület:  
 
Az árajánlatok figyelembe vételével a munkavégzés kivitelezőjeként a Sztráda Holdig Team 
Kft.-t  - 4834 Tiszakerecseny Alkotmány út 18. szám alatt  képviselő Juhász József 
ügyvezető- bízza meg.  
A munkavégzés a Táncsics út 600+150 fm-es szakaszán, a Petőfi út 700 fm-én, és Kovács 
Zoltánék féle átkötő szakasz 150 fm-én, valamint a Kossuth út bal ága szerinti forduló 
kiépítésével kezdődik meg Húsvéti ünnepet követően. A plusz 150 fm-es szakasz költségét 
1 500 e Ft. értékben viseli az önkormányzat, a fennmaradó 1 millió Ft. fedezése érdekében 
megkeresi Tiszabezdéd Község Önkormányzatát valamint Sütő Csaba és Kulcsár Bertalan 
vállalkozót. Az 1 millió Ft. összegű -rész kifizetését őszre ütemezi, egyeztetve a 
vállalkozóval, és engedélyezi Juhász József részére egy részszámla benyújtását. Képviselő 
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.  
 
 
 

2. Tárgy: (2.) Tsp. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra irányuló pályázat benyújtására 
 Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
 
Szűcs Dezső: ismerteti a pályázat írásos előterjesztés szerinti részleteit. A pályázat 85 %-os 
támogatottságú, 15% önerőt kell hozzá felmutatni. Javasolja a Petőfi út felújítását folytatni a 
temető felé 750 fm, és a Kossuth út bal ágát aszfalt szőnyegezni,450 fm. . A keretösszeg br. 
15 millió Forint, május 2-ig kell benyújtani. 
 
Boros Gyula: az árajánlat szerint alakulna a kivitelezése 
 
Juhász József: igen 
 
 
Több felvetés kérdés nem érkezett, a képviselő testület 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község 
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Önkormányzati képviselő-testületének 

 
20/2017. (IV.10.) határozata 

 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra irányuló pályázat 

benyújtásáról 
 
 
Képviselő testület: 
 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
hirdetett pályázat keretében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
pontok szerint Tiszaszentmárton Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az alábbi alcél 
megjelölésével: 
 

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
 
 
Továbbá a pályázathoz szükséges 15% önerőt -2 242 157 Ft.-ot biztosítja, annak forrásaként a 
tartalékkeretet jelöli meg.  

 
 

 
Határozatról értesül: 

1. pénzügyi főelőadó 
 
 
 
3. Tárgy: (3.) Tsp. Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására 

 Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: azért nem került még napirendre a kérdés, hogy több információ legyen az 
üzemről és az útfelújításról. Javasolja ápr. 24-én megtartani. A beszámolót elkészíti, és 
megküldésre kerül a képviselőknek,akinek észrevétele van, jelezze. 
 
Több felvetés kérdés nem érkezett, a képviselő testület 6 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község 
 

Önkormányzati képviselő-testületének 
 

21/2017. (IV.10.) határozata 
 

a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 
 
Képviselő-testület: 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a 
értelmében a 
 
A 2017. évi közmeghallgatását 2017.04.24. napján 18:00 órától tartja az Általános Iskolába 
aulájában. 
 
A közmeghallgatás időpontjáról a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni. 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Jegyző helyben 
 
 
 
 
4. Tárgy: (4.) Tsp. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról  
 Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: kormányhivatal élt jelzéssel, hogy nem teljesen egyértelmű a helyi iparűzési 
adóról szóló rendelet,így kérte annak pontosítását, ezért került napirendre a módosítása: 
 
 
 
Kérdés nem érkezett, a képviselő testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata  
 

Képviselő-testületének 
 

5/2017(IV.11.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról  
 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  
 
 

 
1. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az 

adóalap 2  %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 5 000 Ft.  
 

2. Záró rendelkezések 
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2.§ (1) Ez a rendelet 2017. április 11-én lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti: 
a) 6/1991. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 
b) 18/2003. (X. 06.) önkormányzati rendelet 
c) 17/2009. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 
 
 
 
       Szűcs Dezső              Dr. Szép Béláné 

polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
5. Tárgy: (5.) Tsp. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadására 
 Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
 
Szűcs Dezső: a képviselő testület 2014-ben megalkotta a talajterhelési díjról szóló rendelet, 
ezt kormányhivatali jelzésre felül kell vizsgálni és átdolgozni. A jegyzők jobbnak látták egy 
új rendelet alkotását, és a másik hatályon kívül helyezését. Idei éven már alkalmazni fogjuk 
ténylegesen. 
 
 
Kérdés nem érkezett, a képviselő testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata   

Képviselő-testületének 

6/2017(IV.11.) önkormányzati rendelete 
 

a talajterhelési díjról  

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.Adatszolgáltatási kötelezettség 

 
1.§ (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a rendelet alapján – egyedi 
azonosításra alkalmas formában, kibocsátókra vonatkozóan  
a)  az általa szolgáltatott ivóvíz mennyisége tekintetében, melyből külön meg kell jelölnie az 
ivóvízvezeték esteleges meghibásodása következtében elszivárgott víz, továbbá a locsolási 
vízmérőn külön mért locsolási víz mennyiségét; valamint a csatornára való rácsatlakozók köre 
tekintetében. 
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b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására feljogosított közszolgáltatót 
a kibocsátó szennyvíztárolójából általa elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéről.  
 
(2) A (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 15-ig kell teljesíteni 
az adatszolgáltatónak.  

 

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a közszolgáltató az év közbeni változásról (különösen 
kötelezettség megszűnése, csatornarákötés vagy tulajdonjog, használati jog változása miatt) a 
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül szolgáltatja az (1) bekezdésben meghatározott 
adatokat. 

 
2.Eljárási szabályok 

2.§ (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és önadózás 
keretében egy összegben megfizetni a (4) bekezdésében megjelölt számlára a tárgyévet 
követő év március 31-ig. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az évközi változásról (kötelezettség megszűnése, 
csatornarákötés vagy tulajdonjog, használati jog változása miatt) annak bekövetkezésétől 
számított 30 napon belül kell a díjat megállapítani, bevallani és megfizetni. 

(3) A bevallást a Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzőjéhez ( a 
továbbiakban: Jegyző) mint önkormányzati adóhatósághoz kell megtenni az 1. melléklet 
szerinti nyomtatványon.  

(4) A talajterhelési díjat Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának 11744168-15442954-
03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni. 

3.§ (1) A kibocsátó a tárgyévben felhasznált víz mennyiségéről, a külön jogszabály szerinti 
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségéről és a 1.§ (1) bekezdés b) 
pontja szerint elszállított szennyvíz igazolt mennyiségéről a bevallásban köteles adatot 
szolgáltatni a Jegyző részére. 

 

 

 

(2) Az 1.§ (1) bekezdés b) pontja szerint elszállított szennyvíz mennyiségének igazolására a 
bevalláshoz mellékelni kell az elszállításról szóló számlákat vagy azok fénymásolatait. 

(3) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat 
ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie. 

(4) A talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges kibocsátót terheli abban az 
esetben is, ha a fogyasztásmérő (vízóra) nem az ő nevén van. Több tényleges kibocsátó esetén 
a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni. 

 
3.Díjmentesség  

4.§ (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó  
a) a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és 

tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után, 
b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a 

közszolgáltató igazolja, 
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c) egyedül él és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a kétszeresét, 

d) a saját és a vele közös háztartásban élőknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a másfél szeresét. 

 
4. Záró rendelkezések 

5.§ (1) Ez a rendelet 2017. április 11napján lép hatályba. 

      (2) Hatályát veszti: 

a)  a 10/2014. (XII. 09.) önkormányzati rendelet.  

 

 Szűcs Dezső Dr. Szép Béláné   
 polgármester jegyző 
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1. sz. melléklet 
 

BEVALLÁS 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjhoz 

…………………..évről 
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8.Fizetendő talajterhelési díj:  __________________ Ft 
 
 
Kedvezmények mentességek: 
 

A talajterhelési díjról szóló helyi rendelet 4.§ (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a 
kibocsátó  

a) a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi 
vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után, 
 

b) ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a 
közszolgáltató igazolja, 
 

 
c) egyedül él és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a kétszeresét (57 000 Ft.) 
 

d) a saját és a vele közös háztartásban élőknek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a másfél szeresét (42 750 Ft.) 

 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Kelt: ........................................ , 20 ..........................  
 
  .......................................................................  
 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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Egyebek: 
1. Szűcs Dezső: A testület tudja, hogy a Switelsky Magyarország Kft.  már korábban is 
jelezte, hogy iparűzési adó visszafizetési kötelezettsége van feléjük az önkormányzatnak. A 
reki –be beépítettük, de a teljes összeget nem támogatták. A különbözet 897 999 Ft. Ezen 
összeg visszafizetésre részletfizetést tudtak felajánlani kamatmentesen, de el nem tudták 
engedni. Javasolja 1,5 éves ütemben visszafizetni a bevételek alakulása szerint. 

 
 
 
A  képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község 
 

Önkormányzati képviselő-testületének 
 

22/2017. (IV.10.) határozata 
 

 
iparűzési adó visszafizetési kötelezettség teljesítéséről 

 
Képviselő testület: 
 
A Switelsky Magyarország Kft. felé fennálló 897 999 Ft. iparűzési adó visszafizetési 
kötelezettségnek 1,5 éves ütemben tesz eleget a bevételek alakulása szerint. 
 
 
 
határozatról értesül: 

1. pénzügyi főelőadó 
2. Switelsky Magyarország Kft.   

 
 
 
 

2. Szűcs Dezső: Ismét kiírták a Bethlen Gábor Alapnál a testvértelepülésekkel tartható 
rendezvényre a pályázatot. Benyújtásra is került, így Eszenyben és Tiszaszentmártonban is 
lenne falunap augusztus 20-án, és augusztus 26-án. Eszenyben járt az államtitkár, és 
biztosította őket támogatásáról.  
 

 
3. Szűcs Dezső: sok szennyvíz átemelő szivattyú hibásodik meg, javításuk 400-500 e Ft., 
addig tartalékokkal oldják meg. A Trv.-nél egy önkormányzati kapcsolattartó osztály jött 
létre, velük már történt egy egyeztetés, ahol elmondta, a meghibásodások ellen lehetne tenni, 
pld. a szivattyúk elé lehetne tenni rácsot, kosarat, ami felfogja azokat a dolgokat, amiket a 
szivattyú bedarál es meghibásodik. A bérleti díj terhére történik a javítás, de a bérleti díj 
egyelőre még 50 e Ft-ban van meghatározva/ év. 

 
 

4. Szűcs Dezső: mai napon megtörtént a nyílhúzás a 015/72-es hrsz. tulajdon ügyében. 
Az önkormányzaté a 015/86 hrsz. terület lett, melyet jövő héten kitűznek. A 3-as számot 
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húzta, így a telepített gyümölcsöstől legtávolabbi rész az. Ezen a területen már Orbán Róbert 
megkezdte a kitakarítást, s abban egyeztek meg, hogy ugyanakkora területen, mint amit 
Róbert kitakarított, az önkormányzat is kitakarít az ő általa húzott területen. A fa levágása 
megtörténik, de a tuskózás nem.  

 
 

5. Szűcs Dezső: Elindult 04.01-én a belvíz elvezetők építése program, a Kossuth út bal 
oldalán lévőt fejezik be, majd a hidak javítása is megkezdődik, ezt követően lehet díszfasort 
telepíteni a park felőli oldalra. A másik csoport Kovács Zoltánék előtt kezdte meg a belvíz 
elvezetés kiépítését, hogy aszfaltozásra kész legyen. 
Elindult a speciális – pilot program is, rongyszőnyeget szőnek, virágládát készítenek, 
cirokseprűt kötnek. A helyi sajátosságok keretében kialakításra kerül egy szociális bolt a 
Sallai házban. Húsvét után a nyílászárók kerülnek kicserélésre, tetőszerkezet csere, 
szigetelés. 
 
6. Szűcs Dezső: Bodor József PJG Vectors Kft. ügyvezetője, aki húsüzem kialakításában 
gondolkodott, 20 főt kért Budapestre betanulásra. Április 3-án 9 fő indult el Budapestre, 
ennyien vállalták, ennyit tudott az önkormányzat biztosítani. Szállást és napi 2x- i étkezés 
kaptak. A betanulás nem volt túl eredményes, mivel a harmadik napon sem érték el a 100 
kg/ fő mennyiséget. Bodor Úr kiábrándult lett, borús képet festett az üzem létesítését illetően 
a szerdai napon. A leteremtés jót tett az embereknek, mivel másnap elérték a 100kg/ fő 
mennyiséget, sőt Lakatos Zoltánné Csilla 200 kg- ot filézett le. Bodor elmondta, 35 Ft./kg a 
teljesítménybér, kiszámolta nekik, hogy teljesítményük alapján mindenkinek 11 500 Ft. 
járna a hétfőtől – péntekig tartó hétre, de 30 000 Ft. –ot adott mindenkinek, mert motiválni 
akarta a csapatot. Ők azonban pénteken haza jöttek. Bodor Úr két hétre foglalt szállást, ami 
mindennel felszerelt apartman, és várta vissza az embereket vasárnap, ők azonban nem 
mentek vissza, amiről Bodor József elmondása alapján nem tudott. A polgármestert vonta 
felelősségre hétfő hajnalban, hogy hol vannak az emberek?! A dolgozók megkérdezésükkor 
sok dologra panaszkodtak /étkezés, kesztyű, betanítás feltételei/. Bodor Úr felé ezeket 
próbálta szóvá tenni telefonban, azonban ő erre nagyon mérges lett, és a következő szavak 
után letette a telefont: ,, Na itt fejezzük be!”  Azt követően a felesége telefonált, s közölte, 
elküldi e-mailben a dolgozók munkabérének elszámolását.  
(csatolva a jegyzőkönyvhöz, és képviselők részére bemutatva) Úgy érzi ezzel a húsüzem 
megvalósítása településünkön megrekedt.  
 

 
 

 
Az ülésen más tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Szűcs Dezső        Takács Edina 
polgármester        aljegyző 
 
 


