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Dr. Szemán Ákos polgármester beszámolt a 2014-es választások óta eltelt időszak
eredményeiről,majd ezt követően a megjelent lakosok tehették fel kérdéseiket,fogalmazhatták
meg észrevételeiket.

Elmondja, hogy ezen időszak eredményeiről készült a Taktaharkányi Hírmondónak egy
Külön száma, melynek címe, „Az első év”. Ennek a pontjait ismerteti az első napirendi
pontban. Már ez az újság is egyike azoknak a változtatásoknak, melyet a Képviselő-testülettel
a ciklus első évében megvalósítottak. A tervben a Taktaharkányi Hírmondó negyed évenként
történő megjelenése szerepelt, de sikerült két havonta tartalommal megtölteni. Tájékoztatja a
megjelenteket, hogy sikerült a Polgármesteri Hivatal létszámát is kibővíteni, nagyrészt a
közfoglalkoztatás keretein belül, így a közszolgálati feladatokat csökkentett dolgozói
terheléssel és nagyobb eredménnyel látják el. Kormányzati támogatásból kibővítették a
térfigyelő kamerarendszert, így a korábbi 12 kamera helyett már 20 kamera figyeli a
települést, melyet 3 kollégánk 3 műszakban felváltva figyel és azonnal jelentést ad a
történtekről. Az iskolában is sikerült beindítani az emelt szintű idegen nyelvi képzést és
számos támogatási formát vezettek be, ezzel is segítve a tanuló itt maradását. Létrehozták az
egységes óvoda-bölcsödét, melyet még tovább is szeretnének bővíteni. A Művelődési Háznak
hosszú évek után gazdát adtak, Kovács Annamária művelődésszervező személyében, aki
számos közösségi program megszervezésével pezsdítette fel a közösség életét. Számos
híresség is megtisztelte előadásaival a nagytermet, melyet minden alkalommal telt ház
fogadott. Dr. Szemán Ákos polgármester büszkén számol be arról, hogy 12 után sikerült újra
indítani a labdarúgást, rendbe téve a pályát, az öltözőt és megszervezni a csapatot is. A férfi
labdarúgó válogatott jelenleg a Megye III. osztályban a Zemplén csopoartban 14 csapat közül
az 5. helyen van. Elmondja, hogy az is óriási büszkeséggel tölti el, hogy a megye 10 női
csapatából az egyik a mi taktaharkányi csapatunk, akik folyamatosan fejlődnek és reméljük,
hogy egyre jobbak lesznek. Dr. Szemán Ákos polgármester tájékoztatja a megjelenteket a
Képviselő-testület munkásságról miszerint az üléstervben tervezett és a rendkívüli ülésekkel

együtt a 2014. október 20-i alakuló üléstől számítva 2014-ben 3, míg 2015-ben máig 18 ülést
tartott a testület. Ebből a törvény évi 6 ülést ír elő. Az üléseket kábel Tv-n és internetet is
közvetíti az Önkormányzat. Az elmúlt évben két közmeghallgatást is tartottak és egy
lakossági fórumot, a törvény szerint egy közmeghallgatás tartása kötelező. Elmondja, hogy a
létrehozták az önkormányzati megbízottak, úgynevezett utcabizalmi tisztségét, akiket
rendszeresen kér arra, hogy segítsék a település munkáját egyeztetésekkel és az utca
véleményének közvetítésével. Elmondja, hogy megemelték az egyházközségek és a civil
szervezetek támogatását, mert a korábbi években ez megalázóan alacsony volt. Számos új
szociális támogatási forma is bevezetésre került, mely a járásban a legmagasabb és megyei
szinten is kiemelkedő. Megduplázták a 65 év feletti polgárok éves támogatását, mely 2015-re
3000+2000+3000, összesen 8000,- Ft támogatást jelent. A téli időszakban az idős, beteg
emberek házai előtt a járdát közmunkásokkal takaríttatták, ami az idén sem lesz másképp. A
fűnyírás is biztosítottá vált a településen, akinek erre igénye volt. Dr. Szemán Ákos
polgármester a továbbiakban elmondja, hogy átadásra került az Egészségház, mellyel
egyáltalán nincs megelégedve, hiszen nem a régi épület felújítására, hanem egy teljesen új,
tágasabb kialakítású épület kivitelezésére lett volna szükség. A most átadott épület kisebb lett,
mint az előző, minden téren, ami nem kevés bosszúságot okoz háziorvosaink számára.
Elkészült a szennyvíz-csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep is. Elmondja, hogy nem
kevés bosszússággal járt ez is mindenki számára, a hiányosságokról pedig a mai nap is sok
vitája van az Önkormányzatnak a kivitelezőkkel. Taktaharkányban miniszterelnökségi
pályázat útján 3 új gépkocsit sikerült nyerni, melyből egyet a Taktaharkányi
Településüzemeltetési Nonprofit Kft., ami egy Opel Vivaro 9 személyes kisbusz, egyet a
Taktaharkányi Civilek Szövetsége, ami egy Suzuki Vitara gépjármű, egyet pedig az Orvosi
Ügyeleti Társulás, ami szintén egy Suzuki Vitara személygépjármű. Pályázat útján 112 millió
forintot nyert az Önkormányzat a legrosszabb állapotban lévő, esetenként még soha fel nem
újított utcák rendbetételére, melyet tavasszal fognak elkezdeni. Az Önkormányzat bevételeit
is jelentősen sikerült gyarapítani, egyrészt a közfoglalkoztatás miatt, amiből 271 millió
forintot kapott az Önkormányzat. Ebből az önerő mindösszesen 1,5 millió forint volt.
Jelentősen növekedtek a gépjármű adó bevételek is, mivel évek után sikerült hazahozni a
település legnagyobb vállalkozóját. Sikerült pályázat útján a könyvtárhoz is teraszt készíteni
közmunkások által, felújításra került a felnőttképzési intézmény, valamint a ravatalozó
tetőszerkezetét is sikerült meghosszabbítani, ami az időjárástól védelmet nyújt a
végtisztességet tévőknek. A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete előző ülésen megszavazta és a 2015. október 23-ai telt házas rendezvényen át is adta
az új önkormányzati kitüntetéseket.

Pro Communitas Taktaharkány kitüntetését kapta: Zurai Andrásné védőnő
Képviselő-testületi elismerő oklevelét kapta világbajnoki teljesítményéért: Bukovenszki Gábor
Polgármesteri Dicséretben részesült Bodnár Gusztávné nyugalmazott óvodai dajka
Polgármesteri Dicséretben részesült Lajcsák Albertné nyugalmazott pedagógus

Dr. Szemán Ákos polgármester tájékoztatást ad a közmunkaprogram alakulásáról és a
programokról.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata március 1-jén beindította a helyi sajátosságokra
épülő programját. A programon belül 15 főt foglalkoztat. A projekten belül megvalósításra
került a Szociális Szolgáltató Központ melletti területen található GAMESZ és egyéb
önkormányzati tulajdonú ingatlanok (sportpálya) felújítása.
Beszerzésre kerültek különböző szerszámok, eszközök, 1 db vegyes tüzelésű kazán,
nyílászárók és 1 db modern alkoholszonda is. Az egykori GAMESZ ma a Taktaharkányi
Településüzemeltetési Nonprofit Kft. székhelye, a közfoglalkoztatás ügyintézési helye, mely
az efféle terhelést levette a Községházáról.
Szintén március 1-jén indult a mezőgazdasági projekt, melynek keretén belül 75 főt
foglalkoztatunk 10 hónapon keresztül. A program keretében megművelésre került bő 10
hektár szántóföld a Nagyakolyban található területen, amelyet legelőből szántóvá
minősíttettünk át. A szántóföldön kukoricát, napraforgót, burgonyát, hagymát és tököt
termeltünk meg. A megtermelt konyhakerti növények a közétkeztetésbe kerültek (zöldborsó
44 kg, uborka 79 kg, fejtett bab 14 kg, száraz bab 8-5 kg), a napraforgó értékesítésre került, és
ebből megközelítőleg 200.000 Ft nyeresége keletkezett az Önkormányzatnak. A kukorica
termését elsősorban a szintén programon belül beszerzett 250 db csirke etetéséhez kívánjunk
felhasználni. A tyúkok eddig több, mint 2000 db tojást tojtak. 3500 kg tök betakarítása
megtörtént. A megtermelt tökből elsősorban reprezentációba szánt pálinkát kívánunk

előállítani, a tökmagot pedig tökmagolaj-üzemnek fogjuk eladni. A mezőgazdaságban
megtermelt termények egy része értékesítésre került, melyből a napraforgóval együtt 370.000
Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak.
A mezőgazdasági programon belül a taktaharkányi lakosok által használatra átadott
ingatlanok megművelése is folyamatos, ahol szintén konyhakerti növényeket termesztettünk,
babot, uborkát, hagymát, káposztát.
Ezen program harmadik területe a virágok termesztése, a település parkjainak díszítése. Ezen
túl parkosítás történt a Zrínyi utcán: a Rendezvénypark mögötti területen. 3 db fóliasátor
került beszerzésre, amelyekben folyamatosan termesztjük a virágokat, palántákat. A
programon belül több kézi szerszám (kasza, kapa, gereblye, ásó), talicska, rotációs kapa,
csirke itató, etető, szaporító tálca stb. került beszerzésre, nagy értékű eszközként MTZ-82
traktort és hozzá ekét, boronát, burgonyaültetőt, tárcsát, műtrágyaszórót, illetve 1 db pótkocsit
vásárolt az Önkormányzat - természetesen ezt is a programokhoz biztosított állami
támogatásból.
Április 1-jén beindult a bio- és megújuló energiaforrások című projekt, melynek keretében
25 főt foglalkoztatunk 8 hónapon keresztül. A program keretében megvalósult a 3723 számú,
úgynevezett „jajhalmi út” mentén 3200 db császárfa telepítése.
A programon belül a közfoglalkoztatottak feladata még az Önkormányzat tulajdonában lévő
erdők tisztítása, karbantartása, pótlása, melyeket folyamatosan végeznek .
Ugyanebben az időben indult a mezőgazdasági földutak karbantartása elnevezésű projekt,
melyben 45 főt foglalkoztatunk. A programban a mezőgazdasági földutak felújítása és
karbantartása szerepel. Ennek megfelelően a Nagyakolyban, a Fenyves mentén és a Peresen
levő, önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági utak karbantartása, gaztalanítása, illetve zúzott
kővel történő leterítésére, planírozására került sor. A programba 1800 tonna zúzott követ
vásároltunk, valamint szerszámokat, lapvibrátort.
Május 1-jén útjára indult a belterületi közutak karbantartása nevezetű programunk,
melynek keretében 45 főt foglalkoztatunk. A programon belül a szennyvíz beruházással
megsérült útpadkák kijavítása, helyreállítása történik, valamint az út menti terület
gaztalanítása, melyet a közfoglalkoztatottak folyamatosan végeznek. Parkolókat hoztunk létre
a közfoglalkoztatottak által előállított térkővel a temető mellett, az Egészségházzal
szemben,az Iskola mellett., a sportpálya mellett., melyhez szegélykőgyártó modult is
vásároltunk.

A térkő gyártásához elkészült a GAMESZ-udvar lebetonozása és tároló helyiségeket is
létrehoztak. Megoldódott a Béke és Gárdonyi utca sarkán megvásárolt ingatlan bontása,
parkoló előkészítése.
Az év során az Attila és Árpád utcák találkozásánál megvásárolt területet is a
közfoglalkoztatottak tették rendbe. Ezzel egyszerűbb lett az átjárás és kialakul egy tetszetős
kis park. Kaszálás több olyan területen is történt, amely nem az Önkormányzat, hanem a
vízügy vagy a vasút kötelezettsége lett volna. A programban itt is beszereztük a megfelelő
szerszámokat, homokot, cementet, zúzott követ.
Ugyancsak május 1-jén indult a belvízelvezetés program, 45 ember alkalmazásával.
Elsődleges célunk az Alkotmány utca csapadékvíz-elvezetésének megoldása volt 1500
méteren. Ennek keretében az árkok az általunk előállított mederlapokkal leburkolásra
kerülnek, a megfelelő helyekre átereszeket építenek be, így a csapadékvíz a Sósérbe és a
Harangodba tud majd könnyedén lejutni.
Ebben a programban szerepel a Magtár-Deák-Zöldág-Honvéd-Damjanich utcákat érintő
belvízelvezető árokrendszer kitakarítása is. A közfoglalkoztatottak 750 méteren kitisztították
a belvízelvezető árkot. Többféle szerszámot, szintező műszert, homokot, sódert, cementet,
átereszeket vásároltunk, melyeket folyamatosan használnak, használtak fel. Több programon
belül is használjuk a szintén a közfoglalkoztatás révén megvásárolt Citroen Jumper típusú
tehergépkocsit.
A fent említett Start-programok mellett az Önkormányzat úgynevezett normál
közfoglalkoztatási programokat is indított. 89 közmunkást alkalmazunk itt, akik elsősorban
az intézményeknél (Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Általános Iskola, Egészségház, Szociális
Szolgáltató Központ, azon belül Idősek Klubja stb.) látnak el adminisztratív, illetve egyéb
feladatokat. A normál programon belül is számos eszközt, szerszámot vásároltunk, több
kisebb javítást sikerült megoldani, valamint megvalósult a ravatalozó előtetővel történő
ellátása. Több épületünk (GAMESZ, Sportöltöző, Községháza melléképületei, Idősek Klubja
stb.) festése megoldódott és megoldódik, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
irodájára hőszigetelt, műanyag ablakot helyeztünk be, a Községháza kapuját automatikusra
cseréltük. Sikerült több kerékpárt, a sportpálya nyírásához traktoros fűnyírót beszerezni.
Elkészült a közintézmények szennyvízrákötése is, szintén közfoglalkoztatottak segítségével.
A ravatalozó mellett előtetőt kapott a Könyvtár is.
Kívül-belül megújult a könyvtár mellett található Felnőttképzési Épület is.

A Start-programok és a normál programok mellett 60 diák diákmunka programban vehetett
részt 3 hetes turnusokban, akik látható munkaként a sportpálya korlátját, kapuját festették le,
valamint a református templom kerítését, de emellett voltak, akik hivatalsegédi feladatokat
láttak el, vagy a védőnői váró falára festettek mesefigurákat, voltak, akik a
szakképzettségüknek megfelelően a többi program mellett dolgoztak.
Összefoglalva elmondható, hogy Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a 2015/2016. évi
programokra sikeresen pályázott. A településen élő munkanélküliek szinte mindegyikének
(megközelítőleg 350 fő) így sikerült munkát és jövedelmet biztosítanunk. A programoknak
köszönhetően a település közel 271 millió forint támogatást kapott Magyarország
Kormányától, melynek döntő része a közfoglalkoztatottak bérének fedezetéül szolgált, a
fennmaradó, több mint 48 millió forint összeget pedig eszköz, anyag-és munkaruha
vásárlására fordíthatta az Önkormányzat. Amit lehetett és árban is versenyképes volt,
igyekeztünk főként taktaharkányi vállalkozóktól vásárolni. Az Önkormányzatnak saját
költségvetéséből a közmunkához önerőként 1,5 millió Ft-ot kellett biztosítania. A közmunka
eredményeként említhető még, hogy azok a lakosok, akik hosszú időn keresztül nem
dolgozhattak vagy életükben nem is dolgoztak, most értékteremtő munkát végezhetnek és a
társadalom hasznára lehetnek. Ez megmutatkozik abban is, hogy számottevően csökkent a
bűncselekmények, szabálysértések száma településünkön. Emellett a megnövekedett fizetések
miatt az eddig behajthatatlannak tűnő tartozások behajthatóak lettek, a helyi üzletek forgalma
megnövekedett, mely gazdaságfejlesztő hatást is gyakorolt. A korábban nem dolgozó
embereknek ma rendszer van az életükben és napi 8 órát a munkahelyükön kell tölteniük. A
korábban rendszeresen késő gyerekek ma időben beérnek az iskolába. A munkamorál még
hagy kívánnivalót maga után, de ha az Önkormányzat a teljes foglalkoztatásra már 2011-től, a
Kormány beindított új közfoglalkoztatási rendszer beindításától törekedett volna, már sokkal
előrébb lennénk a munkamorált, magatartást illetően is és a településen belül megvalósítható
fejlesztések terén is... Dr. Szemán Ákos polgármester zárásul elmondja, hogy a fent említett
dolgok csak szemezgetések azokból a történésekből, melyeket az elmúlt egy évben tettek
vagy elértek. A céljuk az volt és ma is az, hogy egy jobb, szebb és élhetőbb Taktaharkányt
formáljanak községünkből. Az elért eredmények azt mutatják, hogy jó úton haladnak a cél
felé és sikeres első évet tudhatnak maguk mögött.

