
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott 
ülésének: 

 

a./  Tárgysorozata 
b./ jegyzőkönyve 
c./  határozatai : 55-62 /2013. 
d./rendeletei 

TÁRGYSOROZAT 

 
 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
2. Előterjesztés a Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

megállapodás elfogadására  
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
3. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. állami tulajdonban lévő 

társasági részesedéséből részvény vásárlására, Víziközmű vagyonértékelésére 
közbeszerzési eljárás lefolytatására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
 

1. Egyebek:  
- a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósításáról 
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 
- tartalékkeretből pénzeszköz felhasználására mérleg, pótkocsi megvásárlása 
- régi vaskapu értékesítése 

 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Takács Edina megbízott aljegyző 

 

Tiszaszentmárton, 2013. szeptember 17. 

 

                                                                               Szűcs Dezső 

                                                                                polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Tiszaszentmárton  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2013. szeptember 
17-én (kedden) az önkormányzat házasságkötő termében megtartott  üléséről. 

 

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
   Boros Gyula alpolgármester 
   Kovács Gábor képviselő 
   Leskovics Gáborné képviselő 
   Orbán Ferencné képviselő 
   Szabó Károly képviselő 
   Szélné Pap Aranka képviselő 
 
Meghívottként jelen van:  Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal  
            Jegyzője 
            Takács Edina igazgatási előadó 
  
            
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülésen 
jelen van 7 fő települési képviselő, az ülés határozatképes. Javasolja  a képviselő-testületnek a 
meghívóban közölt 3 napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 

 

Tárgy (1. tsp.) Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény értelmében 
az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatni a 
képviselő-testületet.  A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzata 257.237 e Ft. A módosított 
előirányzat 299.933 e Ft, az I. félévi teljesítés pedig 205.672 e Ft.  
 
Orbán Ferencné: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi bizottság a tájékoztató 
elfogadását javasolja. 
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a polgármester béréhez érkezett-e állami támogatás, vagy 
várható-e? 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a polgármester béréhez nem érkezett állami támogatás. A 
művelődési feladatok előirányzata a II. félévben fog teljesülni. Megemlíti, hogy 2013. január 
1. napjától feladatalapú finanszírozás van. Amelyik előirányzatot nem tudják felhasználni, azt 
vissza kell fizetni az állami költségvetés részére. A költségvetésben a legnagyobb tétel a 
beruházást érintő összeg és a közfoglalkoztatással kapcsolatos előirányzat.  
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Szabó Károly: El kellene gondolkodni azon, hogy mit kezd az önkormányzat a 24 millió 
forintos lekötött betéttel. Meg kellene kérdezni szakembert, hogy hová lenne érdemes ezt a 
pénzt befektetni. 
 
Boros Gyula: Legjobb helyen akkor lenne, ha igazi működő tőkébe tudná az önkormányzat 
befektetni. Jó befektetőt kell találni. Olyan tevékenységet kell keresni, melybe az 
önkormányzatnak érdemes befektetni. Javasolja a tájékoztató elfogadását.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen 
szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

55/2013. (IX.17.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 

 
Képviselő-testület: 
 
l.) A 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az l.1 sz. mellékletben 

foglaltaknak megfelelően: 
 

205.672 e Ft bevétellel 
187.693 e Ft kiadással 

      j ó v á h a g y j a. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a határozat 1.1. melléklete alapján fogadja el a képviselő-
testület. 

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt 
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. 

 
5.) Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulását összesítve a 

9. melléklet, alcímenként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 sz. mellékletek alapján fogadja 
el. 
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6.) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulását 

összesítve a 10. melléklet, alcímenként a 10.1, 10.2 sz.. mellékletek alapján fogadja el. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./  Pénzügyi főelőadó helyben 
 
 
Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötendő megállapodás elfogadására  
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy a megállapodás 2. pontjának 2. bekezdése kerüljön pontosításra 
úgy, hogy az önkormányzat pénzügyi támogatást biztosíthat a kisebbségi önkormányzat 
részére. Az 5. bekezdésben kerüljön pontosításra, hogy helyi nemzetiségi önkormányzattal 
közösen az önkormányzat START közmunka programot, illetve hagyományos közmunka 
programot valósít meg. 
 
Dr. Szép Béláné: Tájékoztatásként elmondja, hogy ez a megállapodást már a kisebbségi 
önkormányzat elfogadta ezzel a tartalommal, ezért került ez így a testület elé. Lehet rajta 
módosítást végrehajtani, tekintettel arra, hogy ezt a kisebbségi önkormányzatnak is újra kell 
tárgyalni, tekintettel arra, hogy módosult az államháztartási törvény, mely szerint a 
koncepciót minden év október 31-ig kell a testület elé hozni a három negyedéves 
beszámolóval együtt. Ezt pontosítani kell a kisebbségi önkormányzat által elfogadott 
megállapodásban is. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet az elhangzott módosítással, mellyel a képviselő-
testület 7 egyhangú igen szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

56/2013. (IX.17.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

A Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás 
elfogadásáról 

 
A képviselő-testület: 
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A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a 
Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban kötött megállapodást 
felülvizsgálta és a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tiszaszentmáton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton 
 
 
 
Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. állami tulajdonban 
lévő társasági részesedéséből részvény vásárlására, Víziközmű vagyonértékelésére 
közbeszerzési eljárás lefolytatására 

 
 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja a 
képviselő-testületnek a részvény vásárlását.  
 
Boros Gyula: Megemlíti, hogy a részvény vásárlásával, illetve a vagyonértékeléssel 
kapcsolatosan ő vett részt egy egyeztetésen. Az MNV azt szeretné, ha az önkormányzatok is 
tulajdoni hányaddal rendelkeznének a TRV Zrt-ben.  Az MNV egy részvényért 38.200 Ft-ot 
kért. A megbeszélésen elhangzott, hogy a TRV Zrt nonprofittá átalakuló cég lesz, 
vagyonértékeléssel kell hogy rendelkezzenek. A vagyonértékelés óriási feladat lesz, 
nagyságrendjét tekintve 30-40 millió forint. Mindent fel kell értékeltetni, azt a vagyont is, 
amit ő működtet, de az önkormányzatok tulajdonában van. Elhangzott a megbeszélésen az is, 
hogy a szennyvízszippantást, mint közszolgáltatást az állam fogja ellenőrizni. Vizsgálni 
fogják, hogy a szolgáltató végrehajtotta-e rezsicsökkentést. A jövőben nem lesz a vízdíjhoz 
sárga csekk. Alkalmazottak fogják a díjakat beszedni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet 1./ pontját, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú 
igen szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

57/2013. (IX.17.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. állami tulajdonban lévő társasági részesedéséből 
részvény vásárlásáról 
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A képviselő-testület: 
 
 
Egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságtól a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.) 
állami tulajdonban lévő társasági részesedéséből 1 darab 10.000 Ft névértékű részvény 
kerüljön megvásárlásra összesen 38.200 Ft vételáron. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az erre irányuló adásvételi szerződés aláírására. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Budapest, Pozsonyi út 56. 
2./ Pénzügyi főelőadó helyben 
 

Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a víziközmű vagyon 
értékelésére a közbeszerzési eljárást a TRV Zrt folytassa le, 20.000 Ft + ÁFA összegért, 
mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

58/2013. (IX.17.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Víziközmű vagyonértékelésére közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 
 
A képviselő-testület: 
 
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értékelésére a 
közbeszerzési eljárást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.) folytassa le.  
 
A TRV Zrt. a szerződés szerinti feladatok teljes körű ellátásáért 20.000 Ft + ÁFA megbízási 
díjra jogosult.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, 
Kossuth L. út 5.)  
2./ Pénzügyi főelőadó 
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Egyebek: 
 
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás két határozat-tervezetet küldött meg az önkormányzat részére azzal, 
hogy azt soron kívül tárgyalják meg. Az egyik a szilárdhulladék-gazdálkodási program II. 
ütemének a megvalósításáról szól, a másik a társulási megállapodás felülvizsgálatáról. A 
megyei szilárdhulladék-gazdálkodási program II. ütemét 78,17 %-os támogatási intenzitással 
támogatta a Kormány. A társulás döntése alapján kezdeményezésre került a támogatás 
intenzitás növelése, melynek eredményeként a támogatási intenzitás 94,369032 %-ra 
változott. A támogatási szerződés módosításának eredményeként csökkent az önerő összege, 
így módosítani szükséges az erről szóló határozatot is. 
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy mi van az önerővel, azt ki fogja finanszírozni? 
 
Szűcs Dezső: Tájékoztatásként elmondja, hogy az önerőt a társulás saját bevételei terhére 
biztosítja. Megemlíti, hogy ott felvételre került egy nagyobb összegű hitel, mellyel 
kapcsolatban a 217 településnek kötelezettsége van a mai napig is. A projekt bevételeiből kell 
visszafizetni a hitelt.  
 
Az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen 
szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
59/2013. (IX.17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Szilárdhulladék-gazdálkodási Program II. ütemének megvalósításáról 

 
A képviselő-testület: 
Nyilatkozza, hogy a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Program – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú, KEOP-1-
1.1/2F/09-11-2012-0003 sz. pályázat benyújtásához, asz abban szereplő üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához általa nyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban 
feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. 
 
A  Projekt összköltsége:  3.762.547.200 Ft 
Támogatás intenzitása:        94,369032 % 
Támogatás összege:    3.550.679.371 Ft 
Saját erő összege:      211.867.829 Ft 
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Továbbá a Képviselő-testület nyilatkozza, hogy a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát és díjképzést az önkormányzat 
megismerte, és annak betartását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulásba delegált képviselőjén keresztül biztosítja, valamint mint a társulás 
tagja, a Társulási megállapodásban meghatározott tulajdoni részesedése mértékéig a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 
évig. 

A határozatról értesülnek: 
1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Nyíregyháza 
2./ pénzügyi főelőadó 
 
2./ Szűcs Dezső: Ismert a testület előtt, hogy a társulási megállapodásokat mindenkinek 
június 30-ig felül kellett vizsgálni. Ez a szilárdhulladék-gazdálkodási társulás esetében nem 
történt meg, ezért szükséges most a felülvizsgálata, mert az erről szóló határozatot csatolni 
kell a kincstárba.  
 
Az elhangzottakkal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 egyhangú igen 
szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
60/2013. (IX.17.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás  

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

A képviselő-testület: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadta. 

 

A határozatról értesülnek: 
1./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Nyíregyháza 
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3./ Szűcs Dezső: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei önkormányzat készíti a területfejlesztési 
koncepcióját, mely a megye településeit is érinti. Ennek szerepe a következő ciklusban lesz. 
Ezt mindenki áttanulmányozhatja, ha javaslat, észrevétel van, azt 45 napon belül kell 
megtenni a megyei önkormányzat felé.  
 
4./ Szűcs Dezső: Az elmúlt hónapban végén Nyíregyházán a közlekedésfelügyeletnél zajlott 
le egy egyeztető megbeszélés a Tiszaszentmárton és Szalóka között létesítendő határátkelőről. 
2014. december 31-ig három határátkelő nyílik a magyar ukrán határon. Az elhangzott 
előterjesztés szerint, komp közlekedéssel megvalósuló határátkelő lenne, a vasúti híd mentén 
valósulna a kompos közlekedés. Több dolgot még pontosítani kell, hogy nemzetközi 
határátkelő lesz-e, vagy kishatár átkelő. A magyar kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy 
mindent ő épít. Ennek az elképzelések szerint a következő országgyűlési képviselőválasztásig 
meg kell épülni.  Ő elmondta, hogy eddig milyen információval rendelkeztek ez ügyben, 
illetve egy írásos nyilatkozatban is mindezt megerősítette. 
 
5./ Leskovics Gáborné: Elmondja, hogy október 19-én, szombaton délután 2 órától kívánják 
az idősek napi rendezvényt megtartani. A programot Kádár Zsuzsával egyeztette, egy zenés 
délutánt szervez „három szakácsok” címmel. 60 év felettieket fogják a rendezvényre 
meghívni. Lesz egy uzsonna és 1000 Ft értékű ajándékutalványt is kapnak az idős lakosok.  
 
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy előzetesen megbeszéltek figyelembe vételével 600.000 Ft-ot 
használjon fel a bizottság az idősek napjára. 
 
6./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megvásárlásra került a pótkocsi, 
melyre 1,5 millió forint állt rendelkezésre. A pótkocsit azonban 1,7 millió forintért tudták 
megvásárolni  és a szállításáért 35 ezer forintot kellett fizetni. Az elmúlt ülésen szóba került 
egy mérleg megvásárlása. Jó áron, 70 ezer forintért sikerült Jászfai Zoltántól a mérleget 
megvenni, mely 500 kg-ig mér. Megemlíti, hogy az erőgép 2 pótkocsi vontatására alkalmassá 
lett téve, mely 20 ezer forintba került. A tájházba dunnát, párnát, vászon lepedőt kellett venni, 
mely 68 ezer forintba került. Javasolja, hogy értsen egyet a képviselő-testület azzal, hogy a 
felsorolt dolgok a tartalékkeret terhére legyenek elszámolva. 
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A képviselő-testület: 

Egyetért azzal, hogy a  
- pótkocsi vásárláshoz     235 ezer forint, 
- mérleg vásárláshoz    70 ezer forint, 
- dunna, párna, vászon lepedő vásárláshoz 68 ezer forint, 
- erőgép két pótkocsi vontatására 

alkalmassá tételéhez    20 ezer forint a tartalékkeret terhére 
kerüljön felhasználására. 
 

A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügyi főelőadó helyben 
 
 
7./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Türr István Képző és Kutató Intézet a 
hivatal mellett lévő helyiséget bérbe vette képzés céljára, 1 évre, heti egy alkalommal. 
Összesen 680 ezer forint bérleti díjat fizet az önkormányzat részére. Véleménye szerint a 
tároló mellett egy 5 x 5 méteres pincét kellene kialakítani tárolásra. 
 
Szabó Károly: Álláspontja szerint nagyobbat is lehetne építeni. Szakembernek meg kell 
mutatni a helyszínt. 
 
8./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a burgonya egy részre betakarításra került. 60 q lett 
betakarítva, 4 sor még szedésre vár. 80 zsák babtermés került beszállításra, mely kifejtésre 
vár. A bab növény egészségügyi szemléje megtörtént, a minősítő okirat elkészült. 
Almatermesztéssel kapcsolatban megemlíti, hogy az Agranával 200 tonnára kötöttek 
szerződést. Már 150 tonna beszállításra került, még kb. 60 tonna van szedetlen. Ebből a 873 
ezer forint hitelt vissza lehet fizetni. Jó az állaga a cirok ültetvénynek, ilyen szép még soha 
nem volt. Ebből adódóan a seprűkötés több ember számára biztos munkalehetőség. A réten 
ültetett káposzta is nagyon szép lett. Ahonnan kiment a cirok, oda káposztát ültettek. 
Megemlíti, hogy az erdő gondozása is megfelelően halad. Tegnap elkezdődött az önkéntes 
munkavégzés lehetősége.  
 
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy van már másik pótkocsi is, így képes az önkormányzat a 
fuvarozásra. Ezt lehetne hasznosítani a Kft-én belül is. 
 
Szabó Károly: Felhívja a figyelmet arra, hogy 2012. decembere óta a fuvarozáshoz a 
Közlekedési Felügyelettől engedélyt kell kérni.    
 
9./ Szűcs Dezső: Tájékozatja a képviselő-testületet, hogy Tóth Zoltánné kérelmet nyújtott be a 
hivatalba, mely szerint szeretné megvásárolni a tájháznál volt régi vaskaput.  
 
Boros Gyula: Javasolja, hogy hulladékvas áron kerüljön a régi vaskapu értékesítésre Tóth 
Zoltánné részére. 
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Javaslattal a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
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A képviselő-testület: 

Egyetért azzal, hogy a tájház volt vaskapuja értékesítésre kerüljön Tóth Zoltánné 
Tiszaszentmárton, Táncsics M. út 73. sz. alatti lakos részére. 
 
A vaskapu vételárát 60 Ft/kg-ban határozza meg.  
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tóth Zoltánné Tiszaszentmárton, Táncsics út 73. 
2./ pénzügyi főelőadó helyben 
 

 
Mivel az ülésen több tárgy nem volt, azt Szűcs Dezső polgármester bezárta. 

 
 
 

Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 


