
Tisztelt tiszaszőlősi lakosok! 
Ismét eltelt egy gazdasági év. Az erről szóló beszámolót a 
napokban tárgyalta a képviselő-testületünk, melyben  számba 
vettük, hogy mit sikerült megvalósítani a tervekből. A terjedelmes 
anyag fontosabb elemeit szeretném ismertetni a Tisztelt 
Olvasókkal.  
Eredetileg 429.013 ezer Ft költségvetési bevételt és 464.512 ezer 
Ft költségvetési kiadást terveztünk  2014-ben. Év elején úgy láttuk, 
hogy a 10.252 ezer Ft-ra nincs fedezet, ezért szükség lesz a 
önkormányzatok működőképességének megőrzését 
szolgáló támogatásra is. A költségvetés elfogadásakor már 
biztosak voltunk abban, hogy az év elején megkapjuk a 
Tiszafüreddel folytatott perben megítélt 440.935 ezer Ft-t, amivel 
úgy számoltunk, hogy pályázatok önrészére, és a később 
meghatározandó feladatokra fordítjuk. Döntöttük arról is, hogy ezt 
a pénzt a felhasználásig lekötött betétben, illetve állampapírban 
tartjuk. A tervezés során számoltunk azzal is, hogy a közmunka 
programok csak később indulnak, és a számszerű adatait év közben 

előirányzat-módosítással kell pontosítani.  A működőképesség 
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 19.418 ezer Ft-ot 
kapott év végén az önkormányzatunk. A zárszámadásunkban az 
évközi változásokat, módosításokat a átvezetve a bevételi oldalon 
1.014.864  ezer Ft, a kiadásként pedig  640.262 ezer Ft és  117. 
789 ezer Ft maradvány szerepel. 
Az önkormányzat eszközeinek értéke december 31-én 1.731.744 
ezer Ft volt, mely 5,9 %-kal, a tárgyi eszközök állománya pedig 
13,5 %-kal magasabb az előző évinél. 
Működési és felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 
bevételek jogcímén az önkormányzatnál az alábbi tételek 
realizálódtak: 
-  Közfoglalkoztatás támogatása  168.936 ezer Ft, 
- OEP finanszírozás  2.995 ezer Ft, 

- 2014. évi Falunapi támogatás  6.250 ezer Ft, 
- Gyermekvédelmi támogatás  2.842 ezer Ft, 
- Egyéb bevételek  902 ezer Ft. 
 Az önkormányzat működési kiadásai között a személyi juttatások 
és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok képviselik a 
legnagyobb részt, mintegy 189.303 ezer Ft összegben. E két 
kiemelt előirányzat a költségvetési kiadásoknak 34,8%-át teszi ki. 
Ezen összegből fizettük az átlagosan 172 fő közfoglalkoztatott 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait, összegszerűen 153.699 
ezer Ft-t. 
Településünk tekintetében a másik jelentős kiadási tétel az 
ellátottak pénzbeli juttatása. Ezen a jogcímen az önkormányzat a 
tervezett összeg 88,8%-t, 54.159 ezer Ft-ot folyósított. 
Az önkormányzat beruházási kiadásainak összege 2014. évben 
215.428 ezer Ft, melynek jelentős része a közfoglalkoztatás 
keretében megvalósuló eszközbeszerzéshez, az ivóvíz-minőség 
javítási programhoz, valamint a Mezőgazdasági földutak 
karbantartása – javítása című közfoglalkoztatási programhoz 
kapcsolódik. Ezek közül csak a nagyobb összegű kiadások: 
- Ivóvíz-minőség javító program kiadása: 127.040 ezer Ft, 
- Mikrobusz vásárlás: 12.827 ezer Ft, 
- Rakodógép vásárlása: 7.112 ezer Ft,  
- Gréder és szárzúzó beszerzés: 10.130 ezer Ft, 
- Fogászati eszközök beszerzése: 8.317 ezer Ft, 
- Épületenergetikai tervek elkészítésére: 1.873 ezer Ft. 
- A tésztaüzem tetőszerkezetének átépítésére: 3.376 ezer  Ft.  
A fentieken kívül 870 ezer Ft összegben civil szervezeteket 
támogattunk. 
A 2014-es tervekben szerepelt még a 400 adagos konyha 
megvalósítása, de ez pályázat nélkül nagyon költséges lenne, ezért 
jelenleg tervezés szinten foglakozunk vele. 
A költségvetésünkben 3 intézmény (a közös önkormányzati 
hivatal, az óvoda, a könyvtár és szabadidőközpont) fenntartása 
szerepel, finanszírozásukra összesen 77.142 ezer Ft-t fordítottunk. 
A településünkön lévő iskolát a KLIKK, az idősek klubját a 
tiszaszentimrei Református Szociális Szolgáltató Központ 
működteti. A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott 
célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt 
teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés 
takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.  
2014-ben több képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és 
ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe: 
- közmunkaprogramok ütemezett megvalósítása, 
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek 

végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat 
gazdálkodásában. 

2014. december 31-én az önkormányzatnak sem külföldi, sem 
belföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. 

Kerekes András polgármester
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Tisztelt Olvasók! 
A Szőlősi Hírek 2014. évi harmadik számának lapzártáját 
követően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 9 alkalommal ülésezett.  

1./ 2014. december 10. 
• Döntött a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli
önkormányzati támogatás 2014. évi pályázati benyújtásáról. 

2./ 2014. december 22. együttes ülés Tiszaderzs 
Önkormányzatával 
• Együttes ülésen megtárgyalta Tiszaderzs Községi Önkor-
mányzattal közösen a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

3./ 2014. december 22. 
• Megalkotta 16/2014. (XII.23.) önkormányzati rendeletét a
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás 
szabályairól. 
• Módosította Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetését. 
• Jóváhagyta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetési koncepcióját. 
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2015. évi
belső ellenőrzési tervét. 
• Megtárgyalta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetése III. negyedévi teljesítésének beszámolóját. 
• Jóváhagyta a Görög és a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zatokkal megkötendő együttműködési megállapodásokat. 
• Megtárgyalta id. Soltész András ingatlan-vételi ajánlatát, és
döntött külterületi ingatlan csere előkészítéséről. 

4./ 2015. január 12. 
• Megállapította "Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének
javítása a derogáció keretében” című KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0078 azonosító számú projekt kiegészítő kivitelezési 
munkáinak ellátására vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményét.  
• Jóváhagyta a Tiszaszőlősi Községi Könyvtár és
Szabadidőközpont Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
• Önálló fogorvosi körzet kialakításáról döntött 2015.
augusztus 1-jei hatállyal Tiszaszőlős községben. 

5./2015. február 16. 
• Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Községi
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fordulóját. 
• Döntött az Önkormányzati Hivatal tetőterének beépítéséről.

•6./2015. február 26.
• Módosította Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2014. évi
költségvetését. 
• Megalkotta a 2015. március 1. napjával hatályba lépett
pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletét.  
• Jóváhagyta a "Tiszaszőlős Község ivóvízminőségének
javítása a derogáció keretében” című KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0078 azonosító számú projekt vállalkozási 
szerződésének 2. sz. módosítását.  

• Elfogadta a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek, közalkalmazottainak és munka törvény-
könyves munkavállalóinak 2015. évi cafetéria szabályzatát.  
• Meghatározta Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014.
évi bérleti üzemeltetési díjának összegét. 
• Megbízta a jegyzőt a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló önkormányzati rendelet előkészítésével. 

7./ 2015. március 12. 
• Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2015. évi
költségvetését. 
• Árajánlatokat kért be az Önkormányzati Hivatal épületének
tetőtér beépítése tárgyában. 
• Felhalmozási célú támogatásban részesítette a Tiszaszőlősi
Községi Sportegyesületet. 

8./ 2015. március 30.  
• Jóváhagyta helyi rendeletét a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzatának az avar
és növényi hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelettervezete szövegét, melyet megküldött 
a Környezetvédelmi Hatóságnak véleményezésre.  
• Bírósági keresetet nyújtott be az Európai Uniós EMVA
pályázat FVM támogatásból történő kizárás ellen benyújtott 
fellebbezés elutasítása miatt, továbbá végrehajtás 
felfüggesztését kérte a bíróságtól.   
• Meghatározta az óvodai beiratkozás 2015. évi időpontját
Tiszaszőlős községben a 2015/2016-os tanévre. 
• Pályázat elkészítéséről és benyújtásáról döntött az I.
Kulturális és Művészeti Fesztivál megrendezése tárgyában. 

9./ 2015. április 16. 
•Módosította Tiszaszőlős Községi Önkormányzata 2014. évi
költségvetését. 
• Elfogadta Tiszaszőlős Község szennyvíz közszolgáltatási
szerződésének elfogadásáról. Tiszaszőlős községben 
közterületek – utcák - elnevezését változtatta meg.  
(Erről bővebben az 5. oldalon adunk tájékoztatást.) 
• Döntött a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat NHSZ
Nkft-ben meglévő üzletrész eladási ügyében lévő elővásárlási 
jogról történő lemondásról. 
• Elfogadta a Tiszaszentimre Református Szociális
Szolgáltató Központ szakmai igazgatója pénzmaradvány 
felhasználási kérelmét. 

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület 
nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a 
Községi Könyvtárunkban tanulmányozhatják, a legutóbb 
elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormányzat 
hirdető-tábláján és a település honlapján is 
(www.tiszaszolos.hu) is megtekinthetők. 

Debrődiné Zoboki Magdolna 
jegyző 
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Megkérdeztük Kerekes András polgármestert… 

Milyen kilátásokkal indult a 2015-ös év? Mekkora 
költségvetéssel számolhat az önkormányzat? 
Kerekes András (KA): A képviselő-testület – ismerve az 
elmúlt évek eredményeit – nem változtatott a település 
életét jelentősen befolyásoló költségvetés tervezésén. 
Továbbra is az ésszerű, következetes, és takarékos 
gazdálkodást tartja szem előtt, igyekszik kihasználni és 
folytatni a közmunka programok előnyeit, és pályázik 
minden olyan projektre, amely a községünk javát szolgálja. 
Ez a számokkal kifejezve 306 millió 863 ezer Ft 
költségvetési bevétellel és 377 
millió 226 ezer költségvetési 
kiadással terveztük a 2015-ös 
gazdasági évet. Az egyenlegünk 
több mint 70 milliós költségvetési 
hiányt mutat, amit a lekötött betét 
feloldásából, ill. többletbevételből 
(kamatbevételből) kívánunk fedezni. 

Milyen beruházások, felújítások 
indulnak az év folyamán? 
KA: Befejeződik az ivóviz-minőség 
javító program és a nyáron a 
megújuló energiát hasznosító 
(napelemes) program. Saját 
forrásból hozzákezdünk a hivatal 
tetőterének beépítéséhez, ahol 
házasságkötő terem, irodák és 
raktárak lesznek kialakítva. 
Folytatjuk a tésztaüzem kialakítását, 
egyelőre saját erőből, mivel ilyen 
tevékenységre pályázat jelenleg 
nincsen. Szociális bérlakások 
vásárlását terveztünk, hogy szükség esetén segíteni tudjunk 
a rászorultakon. A 400 adagos konyha is a „tervező 
asztalon” van, várjuk a pályázat kiírását. 

Milyen pályázatokra vár az önkormányzat? 
KA: Jelenleg három pályázat van beadásra készen, az 
egyik gépkocsi (mikrobusz) beszerzést, a másik a nyári 
gyermekétkeztetés költségeit, a harmadik a falunapi 
programok támogatását célozza meg. Az uniós pályázatok 
nagyon lassan indulnak be, ami megjelent, az számunkra 
nem pályázható. Kilátásban van útépítést, épületfelújítást, 
beruházást támogató kiírás. 

A közmunka programok kiemelt szerepet kaptak a 
költségvetés kiadás és bevételi oldalán. Mire használja fel a 
község ezt a jelentős összeget? 
KA: A közfoglalkoztatás keretében 182 fő foglalkoz-
tatásával számoltunk és 57 millió 412 ezer Ft bevétel és 59 
millió 402 ezer kiadás került megtervezésre. E munkák 
keretében sokféle tevékenység folyik a községben. Az 
elmúlt évben jól sikerült a bolgárkertészetünk, ezt ebben az 
évben is folytatjuk. A Sport úton kialakítottuk egy 
térburkoló kő (viacolor) gyártására alkalmas telephelyet, az 

elkészített terméket az iskola belső udvarának felújítására, 
burkolására használjuk majd fel. Folytatjuk az utak, járdák 
árkok karbantartását, a település tisztaságának, rendjének 
megóvását. Saját készítésű virágládákat, szeméttartó 
edényeket helyeztünk el a község forgalmasabb pontjain. 

A tavasszal komoly munka folyt a falu szélén lévő nyárfa 
ültetvényen. A nyárfák felét kivágták, a vastagabb ágakat 
kiválogatták, a gallyat kévébe kötötték. Mi lesz a sorsa az 
így összegyűjtött tűzrevalónak? 
KA: A 3 évvel ezelőtt ültetett „erdőnk” vágásérett lett, a 
hasznosítási előírások szerint le kell termelni – a 
talajszinten le kell vágni – minden második fát. Mi ezt úgy 

csináljuk, hogy minden második sort kivágjuk azért, hogy 
kézzel és géppel könnyebb legyen benne dolgozni. A 
megtermett mennyiség az vártnál jóval több, a jelenlegi 
állomány már meghaladja a karvastagságnyi méretet. A 
vastagát 1 méteres darabokra vágjuk, raktározzuk, a 
többségét szociális juttatásként fogjuk felhasználni. 
Jelenleg 250 űrméter fát tárolunk az egykori diszkont és az 
ESZI udvarán. Jövőre fogjuk letermelni a másik felét, ami 
várhatóan ennél is több lesz. A gallyat Tiszaigaron fogják 
hasznosítani, mivel még nem készült el az a hőközpontunk, 
amely alkalmas lenne a gally eltüzelésére.  

Milyen tervek vannak még az önkormányzat asztalán? 
KA: Intézményi változást nem tervezünk, személyi 
változásról nem hallottam. Remélem, hogy mások sem 
terveznek számunkra központilag változást. Már 
szervezzük a nyári programokat, jelenleg az egyeztetések 
folynak. A megtakarított pénzünk jelenleg állampapírokban 
lekötve várja, hogy pályázati önrészként felhasználásra 
kerüljön. Még a nyár elején közmeghallgatást tartunk és 
akkor szóban, és ennél részletesebben tudok tájékoztatást 
adni a községünk és az önkormányzatunk tevékenységéről. 
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Fontosabb tudnivalók a szociális rendszerről 

A járási hivatalok feladata: 
A jövedelemkompenzáló támogatások elbírálása 
Aktív korúak ellátása 
Az ápolási díj megállapítása, közgyógyellátás 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatások 
megállapítása 

Járási hivatali ügysegéd ügyfélfogadási ideje: 
 hétfő: 9-12 óra, csütörtök 13-15 óra, 

Helye: Ügyfélszolgálati Iroda - Ifjúsági ház 
Tiszaszőlős, Fő út 21. 

A települési önkormányzatok feladatai: 
A kiadáskompenzáló támogatások elbírálása 
Eseti települési támogatások megállapítása 
(létfenntartási, temetési, gyógyszertámogatás) 
Rendszeres települési támogatás megállapítása 
(lakásfenntartási támogatás, természetben 
nyújtott támogatás)   

Változott a szociális ellátás rendszere… 

2015. márciustól 1-jétől jelentősen átalakult Magyarországon 
a segélyezés rendszere. A segély elnevezést támogatásra 
változtatta a jogalkotó, a segítségre szorulók változatlanul két 
helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi 
önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál 
jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál 
kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A 
jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki 
számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha 
nincs más jövedelme. 
A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély 
megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
állapítható meg, vagy az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás 
kerül bevezetésre. Az egészség-
károsodottak és a gyermekük 
felügyeletét megoldani nem tudók 
ugyanazon jogosultsági feltételek 
mellett részesülhetnek a rend-
szeres szociális segély helyébe 
lépő egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatásban, 
mint a korábbi rendszeres 
szociális segélyben. A különbség 
csak annyi, hogy a továbbiakban 
nem a jegyző, hanem a járási 
hivatal állapítja meg az ellátást. A 
hatáskörváltással összefüggésben 
az ügyfeleknek nincs teendője, az 
új ellátásra való jogosultságukat a 
jegyzők február végéig hivatalból 
felülvizsgálták, az érintettek 
részére a szükséges teendőkről 
tájékoztatást adtak. 
Jelentős változás, hogy március 1-
től az aktív korúak ellátását is a 
járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A 
változások elsősorban azokat érintik, akik eddig a helyi 
önkormányzat rendelete alapján voltak jogosultak rendszeres 
szociális segélyre. A támogatást 2015. március 1-től a 
kormányhivatal folyósítja lakcímre vagy folyószámlára, 
minden hónap 5. napjáig. Abban az esetben, ha házipénztárból 
történt a kifizetés, akkor az érintettnek nyilatkoznia kell, hogy 
hová kéri a támogatást (folyószámlájára utalással, vagy postai 
úton a lakcímére). A kérelmek továbbra is benyújthatók a 
polgármesteri hivatalokban, ahonnan továbbítani kell azokat a 
járási hivatalokhoz, továbbá a kormányablakoknál és a járási 
hivataloknál. Tiszaszőlős esetében a járási hivatali ügysegéd 
ügyfélfogadási ideje alatt is benyújthatók a Tiszaszőlős, Fő út 
21. sz. alatti Ifjúsági házban lévő járási ügyfélszolgálat
helyiségében. Ügyfélfogadás: Hétfő: 9-12 óra, csütörtök 13-15 
óra között.  
Kikerültek a szociális ellátási rendszerből: a rendszeres 
szociális segély, az adósságkezelési szolgáltatás, 
lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, 

illetve a méltányossági ápolási díj. Az állam által nyújtandó 
ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják 
meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők: 
Aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás; (ez új elem!) 
Az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási 
díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot már 2013. 
január 1-jétől a is a járások intézték. Az állam által nyújtott 
ellátásokat központi költségvetési forrásból fizetik. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság 
feltételrendszerében nem történik változás. A támogatás havi 
összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek 

továbbra is a járási hivatal 
munkaügyi kirendeltségével 
kötelesek együttműködni, és a 
felajánlott munkalehetőséget 
elfogadni. A régi típusú 
lakásfenntartási támogatás, a 
méltányossági közgyógyellátás, 
illetve a méltányossági ápolási 
díj szabályai 2015. március 1-
jétől kikerültnek a Szociális 
törvényből. Az önkormányzatok 
a szociális törvényben biztosított 
jogkörükben eljárva meghatá-
rozott keretek között önkor-
mányzati rendeletükben megálla-
pított szabályok szerint települési 
támogatás keretében nyújthatnak 
támogatást a településük lakói 
számára. 
Tiszaszőlős Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a 
pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális és egyes személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról alkotott 2/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendeletében 2015. március 1-jei hatállyal 
szabályozta a Tiszaszőlős településen alkalmazandó települési 
támogatások típusait és fajtáit, melyek a következők:  

1. Eseti települési támogatások:
a.) települési létfenntartási támogatás,  
b.) települési temetési támogatás, 
c.) települési gyógyszertámogatás,  
d.) települési támogatás elemi kár elhárításához. 
2. Rendszeres települési támogatás:
a.) települési lakásfenntartási támogatás  

Kis mértékben megváltozott szabályokkal továbbra is 
fennmarad Tiszaszőlős településen a köztemetés, valamint 
bővült a természetben nyújtott települési támogatások köre is. 
Az új szociális tárgyú önkormányzati rendelet a közös 
önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, a községi könyvtárban, 
 és a településünk honlapján is megtekinthető. 
(www.tiszaszolos.hu). 

Debrődi Zoboki Magdolna jegyző
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 Közterületek elnevezésének megváltoztatása 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (3) 
bekezdése szerint felhatalmazást kap a települési, a 
fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben 
állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az 
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés 
és a házszám-megállapítás szabályait. 
A Mötv. 13. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint a helyi 
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a 
közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló 
közintézmény elnevezése. 
Fentiekre tekintettel a Mötv. a helyi önkormányzat 
feladataként jelöli meg, hogy a településen lévő 
közterületeket, valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló közintézményeket elnevezze. 
Tiszaszőlős községben a 14/2014.(XII.23.) számú 
önkormányzati rendelet szabályozza a közterületek 
elnevezését, átnevezését, valamint a házszámozás rendjét. 
A közterület, illetve közintézmény nevekkel kapcsolatban 
a Mötv. 13. § (2) bekezdése korlátozást tartalmaz, mely 
szerint a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 

közterület, illetve közintézmény nem viselheti           
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi

önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét,
amely a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal. 

A Mötv. 13. § (3) bekezdése szerint, ha a helyi 
önkormányzat döntése során kétség merül fel a 
tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) 
bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalását. Tiszaszőlős Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013.(III.05.) 
számú határozatával kérte a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalását az alábbi elnevezések törvényi 
megfelelőségére. 
A Tiszaszőlős településen lévő utcanevek közül a 
Felszabadulás út, Lenin út, Ságvári Endre út, Sallai út 
elnevezésénél – figyelemmel a Mötv. 13. § (2) 
bekezdésének b) pontjára – a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalása szerint indokolt és kötelező a 
névváltoztatás.  
 Ebben az esetben a névváltoztatást nem mérlegelheti az 
Önkormányzat, a megváltoztatásuk kötelező.

Az önkormányzatunk a fentiek szellemében a 
Lenin utat Ibolya útra, 
Sallai utat Orgona útra, 
Felszabadulás utat Rozmaring útra, 
Ságvári Endre utat Tisza útra nevezte át. 

 Az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező 
személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat, az 
Okmányirodát - a Kormányablakot, a rendőrséget, a 
tűzoltóságot, a mentőket és a postát, valamint az illetékes 
földhivatalt az új utcanév hatályba lépését követően 
tájékoztatjuk a változásról, és az átnevezést rögzítetjük 
Tiszaszőlős község címnyilvántartásában. Az 
okmányirodai, illetve jegyzői hatáskörbe tartozó eljárások 
tekintetében a közterület nevének megváltoztatásával 
érintett lakosok lakcímet igazoló hatósági igazolványának 
kiadása hivatalból történik illetékmentesen, míg a 
forgalmi engedélyek cseréje ugyancsak illetékmentes, de 
ezek cseréjét az ügyfeleknek kérelmezniük kell.  
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy a változást illeték és 
közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet 
bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy 

önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének, 
utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A 
gazdasági társaságok vonatkozásában a címváltozás 
átvezetése a cégbírósági eljárásokban illetékmentes, 
azonban 180 napon belül az érintett köteles bejelenteni.  
Illetékmentes a vállalkozói igazolványok cseréje és a 
működési engedélyek módosítása is, mely esetekben az 
adatváltozások átvezetése kérelemre indul.  
A jogosítvány, az útlevél, a személyi igazolvány, az 
adóazonosítás és a TAJ számot tartalmazó igazolványok 
adattartalmát nem érinti a közterület névváltozása.  

Azoknak a személyeknek, akiknek a lakcímét érinti az 
utcanévváltozás, jelenlegi személyi azonosítót és lakcímet 
tartalmazó hatósági bizonyítványaikat le kell adniuk, 
valamint az Okmányirodában rendezniük kell a 
címváltozással érintett okmányaikat. Az utcanévváltozás 
miatti okmánycsere illetékmentes. 
Kérjük a tisztelt érintettek megértését és a felmerült 
gondok esetén forduljanak a település jegyzőjéhez. 

Kerekes András 
polgármester
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Minden ember élete egy regény… 
 de erre csak akkor döbbenünk rá, amikor életünk 
eseményei, élményeink már múlttá, emlékké váltak. S ezek a 
regények mindig tanulságosak. A sajátunk másoknak, a 
másoké nekünk." Szabó Mihály. 
Horváth Lajos 1927. január 25-én született a Hortobágy 
szélén fekvő kis faluban, Nagyivánon. Árva gyermekként, 
nagy szegénységben, egyedül nevelte az édesanyja. Ott járt 
iskolába a hasonló sorsú gyerekkel együtt. Akkor nagy szó 
volt, ha valakinek volt saját cipője és nem a testvérével 
ketten használtak egy pár lábbelit. De ez a nehéz 
gyermekkor is gyorsan eltelt és a háború szele megérintette 
a nagyiványi ifjúságot is: a leventeoktatáson erőltetett 
menetben folyt a fiatalok katonai felkészítése. Nem kellett 
sokat várni, 1944 őszén 
sokadmagával őt is vonatra 
rakták és bajai, majd a 
bácsbokodi táborban meg-
kezdődött a kiképzésük. A 
fiatal katonáknak megmutatták 
az akkor rendszeresített 
fegyverek használatát, többek 
között a tankok elhárítására 
szolgáló PanzerFaustot. Úgy 
gondolták, hogy ezzel meg-
állíthatják a szovjetek előre 
törését a Kárpát-medencében.  
A kiképzés után gyalog 
indultak el a nyugati frontra. 
Majd vonatra szálltak, de csak 
a cseh kisvárosig – Olmützig – 
jutottak. Ekkor már napi rend-
szerességgel bombázták, gép-
puskázták a vasútvonalakat az 
angolok. Itt kétszer megse-
besült, de rövid kezelés után 
újra csatasorba állt. A 
viszontagságos utazásuk 
Auschwitzban ért véget. A 
szögesdróttal körbe vett tábor 
kapuján „Arbeit macht frei” 
felirat várta az magyar 
leventéket. Már a bejáratnál 
megkezdődött a válogatás. Ekkor tudta meg, hogy itt az volt 
a „szokás”, hogy erősebb, fiatalabb embereket munkába, a 
többieket a gázkamrába viszik. Emlékezete szerint akkor 50 
ezer embert tartottak itt sanyarú körülmények között, de 
még a szomszédos Birkenauban is 14 ezren sínylődtek. A 
válogatásban egy Ljudmilla nevű zsidó orvosnő is részt vett, 
és mint felcsert magához vette. Így bejárta az egész tábort és 
segített a doktornőnek a még menthető emberek 
gyógyításában. Emlékei szerint hatalmas területen feküdt a 
tábor. Reggelente innen indultak el a foglyok a vegyi 
üzembe dolgozni, majd este a barakkokban, a fából készült 
priccseken próbálták kipihenni a napi fáradalmakat. Az 
időjárás, a sovány koszt és a rossz higiénia nagyon 
megtizedelte a soknemzetiségű lakókat. A halottakat a 
tömegsírokban hantolták el a tábor területén. Naponta 
egyszer kaptak enni, ami legtöbbször korpaleves és egy 
darab barna kenyér volt. Ez utóbbit nem szeletelve kapták, 

hanem 5 ember osztozott egy tégla alakú kenyéren. Gyakran 
kivezényelték a lakókat csalánszedésre, ilyenkor csalán-
levessel bővítették az étlapot. Tányér, bögre nem volt, 
leginkább a konzerves dobozt használtak evésre, ivásra. A 
ruházkodásuk is egyszerű volt, éjjel abban aludtak, amiben 
nappal dolgoztak. Ha szétszakadt, „szerezni” kellett, ekkor 
már halmokban álltak a levetett ruhák.  Neki olyan cipő 
jutott, amelynek levált a talpa, ezért zsineggel volt a lábára 
erősítve. Egyszer híre ment a táborban, hogy Sztálin valami 
ünnep alkalmából amnesztiát ad a foglyoknak és 
felszámolják a táborokat. Nagy volt az öröm… A tábor 
felszabadítása után ellátták papírokkal, amit a doktornő is 
kiegészített: „karasó rabótájet”.  A hazavezető utat vonaton 
tették meg. Volt, ahol az állomáson ünneplő tömeg várta az 

elcsigázott embereket. Útravalóul egy 
vödör száraz kenyeret és fél vödör 
kukoricakását kaptak, amit úgy lehetett 
megenni, hogy a mozdonyból kifolyó 
forró vízzel előbb megáztatták. Amikor 
46 kilósan hazaérkezett Nagyivánra a 
„policájok” várták és igencsak meg-
lepődtek, amikor a „dokumentet” 
elolvasták. Beküldték a járási 
parancsnokságra, ahol a parancsnok is 
elolvasta a Ljudmilla doktornő üzenetét 
és egy kupica vodkával kínálta a „jól 
dolgozó” magyart. Majd a lelkére 
kötötte, hogy „Davaj kommunista 
párt!”. Lajos bácsi szót fogadott, és a 
kunmadarasi Állami Gazdaságban 
talált munkát. Dolgozott a lucerna-
szárítóban, javította a gépeket, traktort 
vezetett. Az 50-es évek elején 3 
termelőszövetkezet volt Nagyivánon, 
ezek később egyesültek, és Horváth 
Lajost választották meg elnöknek. Ezt 
a tisztséget 3 évig töltötte be, majd 
leváltották, és a munkáját másfél év 
börtönnel „jutalmazták”. A helyzet 
jobb megértéséhez tudni kell, hogy 
akkor nagyon rossz körülmények 
között, szikes földeken gazdálkodtak a 
nagyiványi emberek. A tagok keveset 

kerestek, sok volt a kötelező beszolgáltatás. A 
rizstermesztéssel is foglakozó tsz vezetősége egy jó termés 
után úgy döntött, hogy a Tiszaszentimrén hántolt rizs egy 
részét fizetés helyett kiosztják. A tagok a frissen kapott rizst 
a debreceni piacon eladták, cipőt, ruhát vettek a 
gyerekeknek, maguknak. Ám Szolnokról „meghívót kapott” 
az elnök és felrótták neki, hogy nem teljesítette az állammal 
szembeni kötelezettségét, ezért bíróság elé kell állnia. 
Börtönnel fenyegették és elvették a párttagkönyvét. A 
kiszabott másfél év büntetést a balinkai szénbányában 
kezdte meg. Azonban Nagy Imre kormányra kerülésével 
amnesztiát kapott, és visszament az állami gazdaságba 
dolgozni. Nemsokára hozták a párttagkönyvét, amit 
megköszönt, de ezt a könyvet már nem fogadta el.  

Folytatás következő oldalon 
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Folytatás az előző oldalról 

 Horváth Lajos 40 évet dolgozott az állami gazdaságban, és nyugdíjba vonulása alkalmával Kiváló Dolgozó 
kitüntetést, hozzá egy 2 hetes szovjetunióbeli utazást kapott elismerésként. Így járt Moszkvában, Kijevben, 
Leningrádban. A nyugdíjas évek elején meghalt a felesége, a gyermekei felnőttek és elköltöztek, így ismét magára 
maradt. Eljárt az idősek klubjába, az iványi rendezvényekre. Egyszer Szőlősön is megfordult Mészáros Péteréknél, 
és jól elbeszélgetett a szomszéd asszonnyal, Szőke Sándornéval. Akkor alakult meg a Tiszatükre Nyugdíjasklub, 
amely rendszeres programot szervezett az érdeklődőknek. Kirándultak Erdélybe, Olaszországba, látogatták a 
nevezetes fürdőket, voltak az egri, debreceni, szolnoki színházban. 1992-ben az egyik közös színházlátogatás után 
úgy döntött, hogy nem megy haza Nagyivánra. Juliska néni jól főz, körülötte mindig zajlik az élet, meg neki is kell 
a segítség, mert nagy a kert. Azóta már szőlősinek vallja magát, a Szőke család befogadta és jól megértik egymást. 
Minden rendben lenne, csak a lába ne fájna. Sokszor az is nehezére esik, hogy a kapuig elsétáljon. Az egykori 
magányos nagyiványi kisfiúnak ma már népes családja van. Ünnepnapokon, ha együtt a család 18-an ülnek az 
asztalnál. A két fia elismert szakember, mindketten a pénzügyi szektorban értek el sikeres karriert. A nagy 
családban van banki alkalmazott és bankigazgató, orosz anyanyelvű, indián származású vagy a diplomáját 
Mexikóban szerzett unoka. Az egyik fiúunoka párja Afganisztánban szolgált az ENSZ Felügyelőbizottságának 
egyetlen női tagjaként. Életét az mentette meg, hogy az előre tervezett programot egy nappal korábban befejezték 
és elrepültek. A tálibok másnap az ENSZ által használt tábort porig rombolták. Szerencsés embernek érzi magát. 
Túlélte a világháborút, a börtönt, a sok nélkülözést, és most 88 évesen békében telnek napjai. Számon tartja, hogy 
II. Erzsébettel és Fidel Castróval közel egykorúak, sőt Szvetlana Allilujeva - egykori „jótevőjének” lánya - is 
kortársa volt. A kis szobája falán a gyerekek, a család fényképei. Íróasztalán egy halom rejtvényújság és a Heti 
Világgazdaság legfrissebb száma. (Úgy tudja, hogy rajta kívül a faluban csak a doktor úrnak jár ez a heti lap.) 
Ide egész nap besüt a nap… Kell is a fény, mert az igazságot gyakran apró betűvel írják.  Oláh Vince 

 

Legutóbbi számunk óta született: 
Szaniszló-Bénus Lia an: Sóskuti Ildikó 
Szabó Balázs Lajos an: Sipos Anikó 
Vajas Beatrix Nikolett an: Kállai Kinga 
Nagy Rebeka an: Soltész Nikoletta 
Soltész Zselyke an: Imre Edina Anna 
Gőz Lilla Anna an: Magyar Anita 
Gőz Tamás László an: Magyar Anita 
Dobozi Gábor an: Hanyu Andrea 
Kiss Zoltán an: Mezei Rita 
Jó egészséget! 

Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta elhalálozott: 
Ferencz Lászlóné an: Molnár Eszter 
Kálmán Jánosné an: Szőnyi Sára 
Hernádi Sándorné an: Szép Margit 
Fótos Imréné an: Nagy Terézia 
Nagy István an: Petyus Erzsébet 
Tóth Béla László an:Palcsesz Julianna 
Oláh Sándorné an: Dudás Zsuzsanna 
Gazdag Istvánné an: Farkas Margit 
Béke poraikra! 
 

Legutóbbi számunk óta házasságot kötött: 

Csengeri Károly és Tábori Ildikó 

Varga Sándor és Gecse Hajnalka 

Szabó György és Ferencz Ibolya 

Darai Rajmund és Nagy Nikolett Mária 

Sok boldogságot kívánunk! 

90. születésnapja alkalmából 
Kerekes András polgármester, Oláh 
Vince alpolgármester köszöntötte 
Ladányi Lászlónét és Németh 
Bálintnét, majd átadták a 
miniszterelnöki emléklapot, valamint 
a képviselő-testület ajándékát.   
Természetesen mindkettőjük családja 
külön is köszöntötte a szép kort 
megért családtagját, Lidi néni pedig 
együtt ünnepelt az Idősek Klubjának 
tagjaival. Jó egészséget, sok örömet 
kívánunk a településünk két 
szépkorú polgárának 
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Óvodai Alapítványi Bál 2015 
Az idén április 11-én tartottuk rendhagyó Alapítványi 
bálunkat a Szőlőszem Farmon. Az Óvoda vezetője, 
Szabóné Koczok Nóra köszöntötte a vendégeket, majd 
az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kerekes 
Andrásné beszámolt a 2014 évi bevételekről és 
kiadásokról. A beszámolóból kiderült, hogy az éves 
összes bevétel  1790800 Ft volt. Ebből az összegből 
tavaly az óvoda udvarát újítottuk meg, fa- és rugós 
játékokkal, amelyek már uniós szabvány szerint készült, 
biztonságos, esztétikus, az óvodás korosztálynak 
megfelelő mozgásfejlesztő játékok. Ez 1 185 000 Ft-ba 
került. A karácsony sem múlt el ajándékozás nélkül,150 
000 Ft értékben vásárolt az Alapítvány csoportszobai 
játékokat a gyerekeknek. 
A beszámoló után a zene-ovisok színvonalas műsora 
következett, majd a Tiszafüredi Zeneiskola két 
harmonikás növendéke szórakoztatta a közönséget. A 
szülők és az óvoda dolgozói zenés, táncos produkciója is 
sikert aratott. 
A finom vacsora után Tatai Tibor és felesége szolgáltatta 
a zenét a vendégeknek. Nagyon jól érezte magát 
mindenki, remek hangulatban telt az est. 

Támogatóinknak szeretnénk megköszönni az 
Alapítványnak nyújtott önzetlen támogatását! Örömmel 
tájékoztatunk mindenkit, hogy bálunk célja, az egri 

Bábszínházi kirándulás és az ágyneműk vásárlása 
lehetővé vált a bevételünkből, amely 296 000Ft lett. 
Köszönjük a gyermekek nevében: Az óvoda minden 
munkatársa.
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Változás az Református Szociális Szolgáltató 
Központ  Tiszaszőlősi Szakmai Egysége élén 

Muliterné Bertók Gyöngyi, a szakmai egység vezetője 
2015. március 31-i hatállyal közös megegyezéssel 
megvált a munkahelyétől, a vezetői posztjától és a 
gyermekvédelem területén helyezkedett el. 
Muliterné Bertók Gyöngyi 11 éven át dolgozott a 
község idős lakóinak jobb szociális ellátásáért.  A 
megalakítása óta ő vezette az ESZI-nek, Idősek 
Klubjának nevezett, az idősek nappali ellátását végző 
szakmai egységet. Szinte a semmiből kellett létrehozni, 
a profilját kialakítani az időseket segítő, sokszor a 
családot helyettesítő intézménynek. A munkahelyi 
kollektíva derűs légköre, a szolgáltatások jó színvonala 
elismerést vívott ki a településünkön. Ma már minden 
kényelemmel felszerelt, barátságos környezetben 
tölthetik napjaikat a szőlősi idős emberek. Az idősek 
gondozása mellett ellátta a gyermekjóléti munka 
szervezését, a gyermekvédelem és a családok segítését. 
Két ciklusban önkormányzati képviselőnek választották 
a község lakói. Az eredményes munkáját elismerve és 
megköszönve sok sikert kívánunk új, felelősségteljes 
munkájához. A szakmai egységet 2015. április 1-től 

Mári Anita Mária irányítja. 
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