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Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. április 24.én az Általános Iskola aulájában megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester,
Boros Gyula alpolgármester,
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 Mándok Térségi Szociális Központ vezetője,
Balogh Lajos Rendőrkapitányság képviselője,
Sallai Károlyné iskolaigazgató,
Márkus László lelkész,
Eszenyi Józsefné nyugdíjas klub vezetője,
Szabó Péter, Vincze János TRV képviselői,
A község lakosai 32 fővel vannak jelen.
Szűcs Dezső polgármester: A képviselő-testület nevében tisztelettel és szeretettel köszönti a
közmeghallgatáson megjelent lakótársakat, tisztelt vendégeket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, a 7 főből 7 fő jelen van a közmeghallgatáson.
Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testületnek évente legalább
egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani, melynek keretében tájékoztatni kell a település
lakosságát elmúlt évi munkájáról, következő év terveiről, fejlesztési elképzelésekről.Ezen
alkalom kapcsán is van lehetősége lakosoknak, hogy véleményt mondjanak az Önkormányzat
munkájáról, megfogalmazzák észrevételeiket, javaslataikat. Elsőként számot kíván adni az
elmúlt év gazdálkodásáról és fontosabb eseményeiről.
Tájékoztatásként elmondja, hogy az Önkormányzat 2016-ban 294 917 ezer forintból
gazdálkodott. A költségvetési törvény értelmében az Önkormányzatokat feladat alapú
finanszírozás illeti meg, ez a feladat ellátásához igazodó arányos és nem teljes támogatást
jelent. Köznapi nyelvre fordítva annyit jelent, hogy a központi költségvetés csak a kötelező
feladatok ellátásának működési kiadásait támogatja. A támogatás és a tényleges kiadások
közötti különbözetet, valamint az esetleges fejlesztéseket az Önkormányzatnak a saját
bevételéből kell finanszíroznia. Ilyenek pl. a közvilágítás, az egészséges ivóvíz ellátása,
köztemető, parkok gondozása, az egészségügyi feladat ellátása. Az ezekre kapott
támogatásokat csak ide használhatjuk fel átcsoportosításra nincs lehetőség.
Az SZJA helyben maradó része teljes mértékben elvonásra került, valamint a gépjármű adó
40%-a marad az Önkormányzatoknál, a korábbi 100% helyett.
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Ehhez társul még, mint bevételi forrás és e fölött szabadon rendelkezik az Önkormányzat a
helyi iparűzési adó bevétele. Mivel azonban a helyi adó bevételek az önkormányzat esetében
minimális nagyságrendű, 1,5 millió forint, így a mozgástér is jelentősen leszűkül.
A költségvetésben jelentős nagyságrendet képvisel a közfoglalkoztatás támogatása.Ez a 2016os évben: 152 millió forintos összeget jelentett.
Az Önkormányzati hivatal és annak feladatait Tiszabezdéd településsel és az ő gesztorságában
látja el községünk, így annak költségvetése a Tiszabezdédi Önkormányzat költségvetésében
kerül megtervezésre és elszámolására. Helyben aljegyző és 2 hivatali ügyintéző áll napi
szinten a lakosság rendelkezésére.
Pozitívan szól a Záhony járási hivatal települést érintő feladat ellátásáról. Ott történik az aktív
korúak ellátásának megállapítása, a rendszeres szociális segély, ápolási díj, közgyógyellátási
igazolvány igénylése. Felkészült szakemberek állnak rendelkezésre községünkben élők
ügyintézésének zavartalan biztosításához.
Az Önkormányzat önként vállalt feladataira támogatást az állami költségvetés nem biztosít,
ezt mindenkinek a saját bevétele terhére kell megoldania. Tekintettel arra, hogya helyi adó
bevételek a település esetében minimális nagyságrendűek, így a mozgástér is jelentősen
leszűkül.
A 2016 évi költségvetést 4361 ezer forint forráshiánnyal fogadta el a képviselő-testület, a
hiány összegére pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz kiegészítő forrás
elnyerésére. A pályázat alapján 4243 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat. A
takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően év végére minimális
pénzmaradvánnyal is rendelkezett az önkormányzat, ennek összege 12.182 ezer forint. Hitel
felvétellel és új adónemek bevezetésével 2016-ban sem, 2017-ben nem számolunk,
figyelembe véve a lakosságunk összetételét és fizető képességét. Az Önkormányzat azon
települések közé tartozik, akik nem részesültek hitel konszolidációban az államtól, így
munkájuk elismerése képen lakosságszám arányosan egy fejlesztési forrás kiegészítést
vehettek igénybe az elmaradt feladataik megoldásához. Ezt első körben 2014-ben 20 millió
forinttal, 2016-ban további 19,9 millió forinttal ismerte el az állam.
A források
felhasználásával nagyobb részt a helyi közlekedési útjaink felújítását, javítását végezzük el.
Jelenleg is ennek a munkálatai zajlanak a Táncsics és Petőfi utca bizonyos szakaszain. Ennek
a támogatásnak egy részéből sikerült korszerűsíteni az egészségházat is. Elmondja, hogy
sajnos a háziorvosi álláshelyet a mai napig nem sikerült betölteni, így továbbra is csak
helyettesítő orvossal számolhat a település.Az elmúlt évben nyugdíjba vonult az ápolónő
Mónus Lászlóné, az ő helyére pályázat keretében Szabóné Sütő Máriát nevezte ki a képviselő
testület. A védőnői feladatok ellátását Barabás Ágota biztosítja. Megemlíti, hogy az elmúlt
évek viszonylatában elég kevés gyerek születik a községben, éves szinten 8-10 fő. A hétközi
és hétvégi orvosi ügyelet ellátást a kistérségi társulás keretében biztosítják a lakosok részére,
úgy gondolja megfelelő színvonalon. Ugyan csak ennek a társulásnak a keretében látják el a
szociális feladataikat a Mándok székhelyű szociális központon keresztül.
A lakosok ennek keretében házi szociális gondozást étkeztetést jelző rendszeres szolgálatot,
gyermek és ifjúság védelmi feladatok ellátását támogató szolgálatot és idősek napközbenni
otthoni ellátását biztosító elhelyezést vehetnek igénybe.
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A házi szociális gondozás díja az elmúlt évben megemelkedett, térítési díjának
kompenzálására jövedelem függvényében arányos hozzájárulást biztosít az önkormányzat az
érintettek részére, ehhez éves szinten 570 ezer forintot biztosítottak a 2016-os
költségvetésben.
Gyermek intézményeink: Óvoda, Általános iskola, valamint ezek ellátását biztosító konyha
működtetését továbbra is a Wesley János Többcélú Oktatási Intézmény látja el. Sajnos az
Általános iskolában a gyereklétszám, évről évre drasztikusan csökken, jelenleg 65 fő a beírt
tanulók létszáma 1-8 évfolyamon. Már a 2015/2016-os tanévben megszűnt a 4. osztály, akik
most 5.-6.-ban összevontan részesülnek oktatásban, és a 2016/2017-es tanévtől nem indult 1.
osztály sem. Az intézmény fenntartója hogy ellensúlyozza ezt a gyerek létszám fogyást a
2016/2017-es tanévtől egy felzárkóztató oktatás keretében felnőttek részére megszervezte
hiányzó 8 általános elvégzését. Erre az oktatási formára 19 fő került beiskolázásra.Ez év
szeptemberétől szeretnék elindítani az érettségi megszerzésének lehetőségét is, erre már a
felhívó szór lapokat kihelyezték községünkben és a szomszéd településeken is.Egy elnyert
támogatásnak köszönhetően 2016. novemberétől 2 év időtartamon keresztül a hátrányos
helyzetű gyerekek felzárkóztatását tanórai foglalkoztatás keretében biztosítják, ez a program
eredményességétől függően tovább folytatható lehet.
Megemlíteni, hogy az általános
iskolában minden nemzeti ünnep megemlékezésére sor kerül, ahol gyerekek színvonalas
műsorokkal várják nem csak az intézménybe járó gyerekek szüleit, hanem a község
valamennyi érdeklődő lakosát is.Napközi otthonos Óvodában jelenleg 35 fő gyerek ellátása
történik, ez valamelyest a 2013/2014- es évekhez viszonyítva emelkedést mutat, az lenne a
kívánatos, ha ez továbbra is folytatódna és ez által a 60 fős befogadó képességű intézmény
kihasználtsága növekedne. Az Önkormányzat és a fenntartó együttműködése megfelelő, azt
szeretnék, hogy ezen intézmények megmaradjanak községben és helyben szolgálják
gyermekeik neveltetését. Ehhez lehetőségük függvényében közreműködnek, segítik a
fenntartási üzemeltetési feladatok ellátását.
Korábban már szólt arról, hogy költségvetésben a második, ha nem az első legnagyobb feladat
a közfoglalkoztatás. Ez a feladatellátás egyre nagyobb terhet ró az Önkormányzatra, hisz elég
jelentős a munkanélküliek száma és más foglalkoztatási lehetőség nem lévén mindenki a
közmunkaprogramba szeretne bekerülni. Ő azt gondolja, hogy a fiatalok esetében a közmunka
nem lehet életcél, ezért arra biztatják őket, hogy tanuljanak és próbáljanak a munkaerő piacon
elhelyezkedni. Térségünk viszonylatában ennek lehetősége ugyan nagyon csekély, ezért is
örültek az elmúlt hónapokban annak, hogy egy vállalkozás telephelyet kívánt létesíteni a
községben. Húsipari tevékenységet kívántak végezni, amely 80-100 fő részére tudott volna
munkahelyet biztosítani. Sajnos a nem megfelelő tudás és hozzáállás a tárgyalások
megszakadását eredményezte.
A START közfoglalkoztatási programok keretében mezőgazdasági, helyi sajátosságokra
épülő, belvíz elvezetési és illegális hulladék gyűjtési programokat szerveztek 2016-ban.
Ezekhez társult még a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és egy kísérleti program,
amelynek keretében mentálisan, egészségügyi és szociálisan sérült emberek foglalkoztatása
valósult meg.A cél itt is az lett volna, hogy minél többen vissza kerüljenek a munkaerő piacra.
El kell mondani, hogy e programok vezetői elég nehezen boldogulnak a hozzájuk beosztott
emberekkel, az önkormányzat célja pedig továbbra is az, hogy értéket teremtenek, hasznos
elfoglaltságot biztosítsanak számukra, amely által épülhetnek járdák, csapadék elvezetők,
kisebb felújítások, javítások és formálódik a település arculata is.
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A programok működtetéséhez a belügyminisztérium biztosítja a dolgozók munkabérét,
járulékait, a termeléshez szükséges anyagokat, eszközöket, így az elmúlt évben sor került egy
oldalazó talajmaró, egy hidraulikus csomag, prés, betonrázó, betonkeverő gép, öntöző dob és
egy fűkasza beszerzésére.
A központi telephelyen kialakításra került egy hűtőkamra, egy foglalkoztató terem, valamint
az ahhoz kapcsolódó mentorterem és csomagoló terem, mindezeket mintegy 20 millió forint
nagyságrendű összeg figyelembe vételével a programok keretében kapott pénzből.Ezáltal a
meglévő épületegyütteseket lassacskán teljesen belakják és használatba veszik.
A 2016 évi teljesítményüket a Belügyminisztérium elismerésében részesítette, melynek
kapcsán 5 millió forint eszközvásárlási támogatást kaptak. Ebből 1 db fa apríték tüzelésű
kazánt fognak vásárolni a telephelyi épület fűtéséhez, és 1 db 1,5 tonna teherbírású
mezőgazdasági pótkocsit anyagok szállításához mozgatásához.

Sokrétű feladataik mellett igyekeztek biztosítani a sport, a kultúra, a szórakozás lehetőségét is
a községben. Már visszatérő vendégként a helyi nyugdíjas klubbal karöltve Szombathelyen és
Kunszentmártonban a Szent Márton nevű települések találkozóján vettek részt. Segítették és
az idei évben is tervezik a civil szervezetek támogatását:Nyugdíjas klub, sportegyesület,
polgárőrség és Tiszaszentmárton községért alapítvány.Ugyancsak jelentős támogatást
nyújtanak a református egyháznak is, temető fenntartási, templom kert fenntartási és alma
ültetvényük gondozási feladataiban.
Megrendezték az elmúlt évben is a Mindenki Karácsonyát a Tiszaszentmártoni községért
alapítvány közreműködésével, ahol egy kellemes délutánt tölthettek el együtt.Idősek napjának
tiszteletére vendégül látták a község 60. életévet betöltött lakosait házastársaikkal együtt,
részükre vásárlási utalvánnyal és a Budapesti Új színház művészeinek közreműködésével, egy
operett gálával kedveskedtek. A karácsonyi ünnepek szebbé tételéhez község lakosainak 5
ezer forintos vásárlási utalványt biztosítottak.
Anyagi támogatást nyújtottak a településről továbbtanulók részére, akik közép és felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán folytatják tanulmányaikat, valamint egy fő általános
iskolai tanulón részére kifizették a tankönyv árát. Meghirdették a Bursa tanulmányi ösztöndíj
pályázatot, melynek keretében 8 fő részére biztosítottak 10 hónapon keresztül havi 2500ft
támogatást. Diákjaik részére meghirdették a nyári diák munkát, ahol 10 fő 2 hetes turnusban
történő foglalkoztatását segítették június 4. és augusztus 30. között

Egy pár mondatban szól a település közrend, közbiztonságáról. Úgy értékeli, hogy a
rendőrséggel és a határrendészeti kirendeltséggel is jó kapcsolatot teremtettek, közös érdekük,
hogy biztosítsák az itt élők zavartalan életfeltételeit, biztonságukat, ezért is rendszeres a
településen a járőrözés, szinte nincs olyan nap, hogy ne fordulna meg a járőrszolgálat. Ez
jelentős visszatartó hatással bír, amely által minimálisra csökkent a bűnelkövetések száma.
Leginkább az őszi betakarítási időszakban és a tél folyamán fordulnak elő bűncselekmények,
mezőgazdasági termékek eltulajdonítása és tűzifa lopás esetén.
Azt látják, hogy jól segíti munkájukat az előző években felszerelt térfigyelő kamera rendszer,
mely jelentős visszatartó hatással bír. Már évek óta a bővítésén fáradoznak, de sajnos újabb
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pályázati lehetőségek arra nem kerültek kiírásra, saját forrásból pedig felvállalni nem tudja az
önkormányzat. Továbbra is közreműködnek a település őstermelői, mezőgazdasági
vállalkozói ügyintézéseinek biztosításában, épületet és technikai felszerelést biztosítanak a
falugazdász részére a heti fogadó órák megtartására a községi könyvtárban.
Elmondja, hogy az Önkormányzati képviselő testület 2016-ban 13 alkalommal ülésezett, 71
határozatot hozott, 12 rendeletet alkotott. Ezek a település honlapján olvashatóak,
figyelemmel kísérhetőek.
Lakosok számára az új települési rendelet alapján lakhatási támogatást 3 208 000 Ft
összegben, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 932 000 Ft, átmeneti segélyt 400 000 Ft,
temetési segélyt 380 000 Ft összegben biztosítottak. Az elmúlt évtől kötelező Önkormányzati
feladatként gondoskodtak a szünidei időszakban a gyerekek étkeztetéséről, amelyre 3 466 179
Ft összeget költöttünk. Téli tüzelő anyagra is pályáztak, amivel 230 családot tudtak 2,5 q
barnaszénnel támogatni.
Az elmúlt évben a Nemzeti Energia Hivatal részéről március 24-ével megállapításra került az
átmeneti szennyvíz díj.A megállapított összeg úgy érezték, hogy számunkra megfizethetetlen
(655ft, Zsurk 765ft), ezért a zsurki kolleganőjével egyetemben az országgyűlési képviselőhöz,
majd Szabó Zsolt államtitkár úrhoz fordultak jogorvoslatért. Közbenjárásuknak köszönhetően
sikerült ezt a díjat mindkét település esetében 250 Ft/m3 összegre mérsékelni. Ez egy
átmeneti díj, a végleges díj megállapítására remélhetőleg az Országgyűlés döntésének
megfelelően kerül sor a közel jövőben, mely reméljük hogy részünkre is elfogadható
nagyságú lesz. 2016-ban két hatósági ellenőrzés lefolytatására került sor Önkormányzatnál,
egyik esetben az MVH ellenőrizte a mezőgazdasági tevékenységeinket, másik esetben az
állami számvevőszék az Önkormányzat gazdálkodását, befektetéseit, szabályzatait nézte. Az
MVH ellenőrzés lezárult, az ÁSZ ellenőrzés várhatóan június végével zárul le. Bíznak benne,
hogy kirívó fegyelmezetlenséget, hiányosságot egyik ellenőrzés sem tár fel, tevékenységüket,
működésüket megfelelőnek ítélik. Önkormányzat 2016 végén 10 millió forint lekötött betéttel
rendelkezett, vagyona nettó 875 671 016 Ft értékű.
Röviden szólj az ez évi fejlesztési elképzeléseinkről is. Elmondja, hogy megállapodást kötött
a képviselő-testület a Digi Magyarország Kft-vel egy adó torony építésére vonatkozóan,
melyet a Kft. a központi telepen kíván felépíteni. Területi bérleti díjat fog fizetni az
Önkormányzatnak évi nettó 700 ezer forintot. Lehet, hogy a tornyok faluja lesz községünk,
hisz a református egyház is a Telekom szolgáltatóval szerződést kötött a temető területén egy
adó torony építésére, valamint folyamatba van a Vodafone részéről egy adóállomás telepítési
szerződés megkötése a református templom tornyának igénybe vételével.
A múlt hét folyamán elkezdődött a Táncsics út belterületi szakaszának felújítása, aszfaltozása,
ennek keretében megtörténik a kisebbségi háznál lévő Táncsics Petőfi összekötő út
aszfaltozása, valamint a Petőfi út állomás felőli végétől 700 m hosszúságú felújítása
aszfaltozása.Ezen beruházás keretében meg fog épülni a Kossuth utca bal oldali ágán a régóta
várt forduló, és sor kerül valamennyi kátyú kijavítására is településen.

A Petőfi utcán elmaradó, további 750 m-es, valamint a Kossuth út baloldali ágán 450m-es
útszakaszok felújítására pályázatot nyújt be a képviselő-testület, eredményességének
függvényében ezeknek a szakaszoknak a felújítására is sor kerülhet.
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Szintén pályázatot nyújtottak be mezőgazdasági út felújításához szükséges gép beszerzésére,
Tiszabezdéd Önkormányzatával közösen. Sikeressége esetén egy olyan gép kerül beszerzésre,
amely felújítja a régi földút alapokat.
Pályáztak falunap megtartására is, határon átnyúló kapcsolatok keretében. Ezen pályázat
keretében községünkben és Eszeny településen lehet biztosított a falunapi rendezvény
megtartása. Az elmúlt hónapok folyamán az Önkormányzat megvásárolta néhai Cs Orbán
Lajos lakóingatlanát, amelyen terveik szerint szociális feladat ellátást és közösségi színteret
biztosító helyiségeket kíván létesíteni.
Közfoglalkoztatás keretében a helyi sajátosságok programban a hivatal mellett található
Sallay József ingatlanán a lakóépületből egy szociális boltot kívánnak kialakítani, ahol
egyrészt a közmunka programban megtermelt és előállított árukat, másrészt előre csomagolt
élelmiszereket kívánunk árusítani kedvező áron. Továbbra is keresik azokat a
forráslehetőségeket, amellyel a falut és környezetének rendezését, valamint munkahely
teremtő beruházásokat tudhatnak elindítani.
Elmondja, hogy a beszámoló során tárgyilagosan szólt az Önkormányzat elmúlt évi
munkájáról, legfőbb eseményeiről, fejlesztéseiről, de természetesen nem tért ki minden apró
részletre.
Ezért tisztelettel kéri a jelenlévőket, hogy kérdéseikkel, véleményükkel egészítsék ki az
elmondottakat, és fogalmazzák meg véleményüket építő szándékú javaslataikat.
Mindenkinek megköszöni, akik tevőlegesen részt vettek a feladatok megvalósításában
idejüket, energiájukat nem sajnálva hoztak áldozatot a község fejlődése érdekében,
hírnevének gyarapításában.

Lakossági hozzászólások:
Eszenyi Józsefné: Megköszöni a polgármester és a képviselő-testület munkáját, melyet a
település fejlődése, az itt élők jóléte érdekében tettek.
Mónus Zoltánné: Az iránt érdeklődik, hogy mi a célja az önkormányzatnak az Orbán Lajos
féle telekkel? Lehet, hogy a jelenlévők is tudnak ötletekkel szolgálni a kihasználtságra.
Szűcs Dezső: Megköszöni az elismerő szavakat. Elmondja, hogy a megvásárolt ingatlan
elsősorban szociális feladatellátást szolgálna, ami most a templom melletti ingatlanban kerül
ellátásra. Az az ingatlan a református egyház tulajdona. Másodlagos cél a közösségi terek
kialakítása, ami a civil szervezetek részére állna rendelkezésre.
Mónus Béla: Tájékoztatásként elmondja, hogy 2006. évben telepített szűrke nyárfást. 2017.
április 9-én észlelte, hogy több nyárfája tőből ki van vágva. A rendőrségen feljelentést tett, de
a mai napig nincs eredménye a nyomozásnak.
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Balogh Lajos: A Záhonyi Rendőrkapitányság nevében elmondja, hogy egy eljárásnak van
törvényes elintézési határideje, 2 hónap áll a rendelkezésükre a nyomozási cselekmény
elvégzésére. Az ügy folyamatban van, ő is tud róla, de a részletekről nem kíván beszélni, azt
nem teheti meg. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy gondolkodjon el abban, hogy nem
kellene-e a településen a mezőőrséget felállítani.

Boros Gyula: Elmondja, hogy korábban működött a településen mezőőrség, de az forráshiány
miatt megszüntetésre került. A lakosság erre nem volt hajlandó áldozni, a képviselő-testület
pedig önállóan nem tudta ennek a költségét felvállalni.

Szabó Péter a TRV képviselője: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az átmeneti díj
megállapításával a szennyvíz díj elfogadható mértékűvé vált. Azonban a minimális bérleti
díjjal nem tudják az önkormányzatok a karbantartás költségét fedezni, mivel egy szivattyú
teljes felújítása 1 millió forint. Ismerteti az igénybe vehető kedvezményeket, a locsolási
kedvezményt, mely 10 %, de kérni kell, illetve az almérő felszerelését. Megjegyzi, hogy van
olyan eset, hogy csőtörés miatt az út is megbontásra kerül, amit helyre kell állítani.
Amennyiben nem tökéletes a helyreállítás, azt jelezzék mihamarabb feléjük.
Mónus Lászlóné: Érdeklődik, hogy miért hiúsult meg a húsfeldolgozó üzem indulása?
Szűcs Dezső:Elmondja, hogy a PJG Vectors Kft. ügyvezetője, aki húsüzem kialakításában
gondolkodott a településen, 20 főt kért Budapestre betanulásra. Április 3-án 9 fő indult el
Budapestre, ennyien vállalták a betanulást, ennyi főt tudott az önkormányzat biztosítani.
Szállást és napi kétszeri étkezést kaptak. A betanulás nem volt túl eredményes, mivel a
harmadik napon sem érték el a 100 kg/ fő mennyiséget. Bodor József úr 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 pénteken hazajöttek a hétvégére. 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. Őt 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 közölte, hogy indítja be az üzemet a
településen. Azt követően a felesége telefonált, s közölte, elküldi e-mailben a dolgozók
munkabérének elszámolását. Úgy érzi ezzel a húsüzem megvalósítása a településen
megrekedt.
Böröcz Albert: Megemlíti, hogy nem volt jelen Üllőn a húsüzemben, ahová felmentek az
asszonyok betanulni, de akik ott voltak elmondták, hogy lekezelően álltak hozzájuk, ettől
elment a kedvük a munkától. Véleménye szerint a tiszaszentmártoni közmunkások
kiemelkedtek a környékbeli közmunkások közül. Tiszaszentmártonban nagyon sok a
gyümölcsös, azt a közmunkások kezelik, meccenek, permeteznek, betakarítják a gyümölcsöt.
Ezen túl uborkát, paprikát, babot termelnek. Ő tudja, hogy nehéz velük megtalálni a hangot.
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Eszenyi Józsefné: Ő látja a különbséget a tiszaszentmártoni közmunkások és a környező
települések közmunkásai között. Itt valóban van értékteremtő munka. Ő dolgozott régen
Böröcz Alberttel is és meg volt elégedve a munkájával.
Böröcz Albert: Úgy gondolja, hogy a léüzem kissé mostohagyerek lett, megállt a fejlődése.
Lassan indul a meggy szezon és nem tudják, hogy fog-e tudni az üzem indulni. Nincs
megfelelő szakember, aki igazán értene a gyártósorhoz. El kellene menni egy olyan
településre, ahol ilyen gépeket használnak, hogy lássák a működését, tapasztalatot
szerezzenek.
Szűcs Dezső: Véleménye szerint is szükség lenne egy jó szakemberre, aki felügyeli a
termelést és a javításokhoz is ért. Ebben kéri a lakosság segítségét. Elmondja, hogy eddig csak
termelés folyt, tovább lépést jelenthetne a piacra jutás. Visszautal a közfoglalkoztatás
problémájára, minden elismerése Orbánné Dancs Tündéé, aki ehhez teljes mértékben oda
teszi magát. Próbálta a vállalkozó felé is tolmácsolni a problémákat,, amiket a dolgozók
elmondtak, de a vállalkozó ezt nem akceptálta.

A közmeghallgatáson több hozzászólás nem hangzott el, így azt a polgármester bezárta.

K.m.f.

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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