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Tiszaszentimre Község Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok megye

megélhetés biztonsága. Szerény, de kiszámítha-
tó jövedelemhez jutnak az emberek. Csök-
kent az FHT-ban részesülők és a mun-
kanélküliek száma. Segíteni tudtuk a 
pályakezdő fiatalok munkába állását. 
Termékeinket 2013-ban két alka-
lommal mutattuk be Tiszafüreden, 
a Kárpát-medence településeinek 
főzőversenyén, illetve a Hivatalok 
napja alkalmából megrendezett 
eseményen.  Lekvárt, savanyúsá-
gokat, befőtteket, valamint újság-
papírokból font kosarakat, tálcákat és 
befonott üvegeket mutattunk be. A jö-
vőben növelni kívánjuk a megművelhető 
földterületek nagyságát,  további munkagépek 
vásárlása, valamint „Tojásgyár” építése tervezett a sa-
ját és a tiszaörsi üzem szükségleteinek kielégítésére. Szociális szö-

vetkezet megalakításának előkészítése folyamatban van, 
amely az önfenntartóvá válás feltételeit teremti meg.

Tiszaszentimre Jász-Nagykun-Szolnok megye északi ré-
szén, a Tisza-tó közvetlen szomszédságában terül el. 1136 
óta lakott település. Jelenleg 2260 lakosa van. Útjaink 95%-
a szilárd burkolatú, a vezetékes földgáz és az egészséges 
ivóvíz minden lakás részére elérhető. Korszerű közintéz-
ményeinkben megfelelő alapellátást tudunk biztosítani.

Tiszaszentimrén a szántóföldi nö-
vénytermesztésnek és az állattartás-
nak vannak hagyományai. Erre ala-

pozva tűztük ki célul, hogy a 400 ada-
gos konyhánk nyersanyag-szükségletét 

biztosítjuk. 2011-ben 5 programot indí-
tottunk 50 fővel. Munkagépeket, munkaeszkö-

zöket, és egy aprítógépet Tiszaörssel és Tiszaigarral közösen vásá-
roltunk. 2012-ben 6+1 programmal vettünk részt a startmunka 
mintaprogramban, 102 főt foglalkoztattunk. Mezőgazdasá-
gi munkagépeket, takarmányt, 50 db kismalacot, 8 db 
anyakocát vásároltunk, hizlaldát, bálatárolót építettünk. 
2013-ban 7+1 program indult 153 fővel. Hűtőkamrát 
építettünk, fűszerpaprikát és mórmályvát termesztettünk, 
Tiszaörssel közösen homlokrakodót vásároltunk. Érezhető a 

Örülök, hogy helyben dolgozhatok. Fontos számomra, hogy 
amit megtermelünk, azt az önkormányzati konyhán, gyermeke-

ink és a település lakói számára főznek meg. Úgy gondolom, hogy 
az önkormányzatot is segítjük. Szeretném, ha valamivel több lenne a 

bérünk, és legalább a pótszabadságot visszakapnánk.  Köszönjük az önkor-
mányzatnak, hogy részt vesz ebben a programban.

Jákó Imréné, munkavezető, közfoglalkoztatott

Koczúrné Tóth Ibolya, polgármester


