
 

 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 10-én az 
önkormányzat házasságkötő termében megtartott rendkívüli ülésének: 

 

a./ Tárgysorozata 
b./ jegyzőkönyve 
c./  határozatai : 166-171/2014. 
d./ rendeletei:    1/2014.   
 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 
 
 
1./ Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi  
költségvetésének az elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
2./ Előterjesztés Vincze Béla ingatlan tulajdon megvásárlása iránt benyújtott 
kérelmének elbírálására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 

Egyebek:  
- tájékoztató a szociális központ jelzéséről étkezés ügyben 
- tájékoztató a választással kapcsolatos eseményekről a településen 
- tájékoztató a szociális központ költségvetésének hiányosságáról 
- tájékoztató az egészségházban zajló felújításról 
- javaslat a teleház pályázat finanszírozásával kapcsolatos pénzeszköz átadásról 
- megállapodás TRV-nek történő adatszolgáltatás teljesítéséről 
- határozat natúr almalé gyártó gépsorhoz eszköz beszerzéséről 

 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

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

Tiszaszentmárton, 2014. február 08. 

 

 

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

 

Készült: Tiszaszentmárton  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2014. február 10-
én az önkormányzat házasságkötő termében megtartott  üléséről. 

 

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
   Boros Gyula alpolgármester 
   Kovács Gábor képviselő 
   Leskovics Gáborné képviselő 
   Szabó Károly képviselő 
   Szélné Pap Aranka képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: Orbán Ferencné képviselő 
        
 
Meghívottként jelen van:  Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal  
            Jegyzője 
            Takács Edina megbízott aljegyző 
             Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó 
    
                
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 települési képviselő 
jelenlétével határozatképes. Javasolja, hogy a képviselő-testületnek a meghívóban közölt 2 
napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag 
egyetértett. 

Külön szeretettel köszönti Havasi Attilát, akivel az Agro-Mash Expo kiállításon ismerkedett 
meg a képviselő-testület néhány tagja. Havasi Attila forgalmaz olyan natur almalé gyártó 
gépsort, melyet az önkormányzat kíván vásárolni. Ez a gépsor a gyümölcsök feldolgozásában 
jelentene segítséget a település részére, mely a foglalkoztatási gondokat is enyhítené. 
Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán konkrét árajánlat is érkezett az 500 kg/óra, illetve az 
1000 kg/óra teljesítményű gépsor beszerzésére vonatkozóan. 

Havasi Attila: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Voran cégtől vált ki az a 
fejlesztő mérnök, aki ezt a gépsort kifejlesztette. A gépsor működéséhez 4-6 ember szükséges, 
de nagyon fontos, hogy  egy vezető, egy felügyelő legyen köztük, aki a gép minden 
mozzanatát ismeri. Megemlíti, hogy a gép képes arra, hogy átpréseljen 1 óra alatt 500-600 
liter levet, ami 200 literes zsákokban 6 hónapig eltartható.  Ő a gép beszerelésénél teljes idő 
alatt a helyszínen van, s még arra is ügyelnek, hogy a gépsor kivezető kéménye nehogy 
széljárással szemben álljon.  
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy mekkora a mosótartály térfogata és milyen az ellátási 
technológiája? 
 
Havasi Attila: Elmondja, hogy ez olyan, mint egy kád. Ez előtt jó ha van egy 2 m-es válogató 
asztal 2 ládatartóval, melybe a sérült részeket kivágják. 
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Szűcs Dezső: Kérdezi, hogy a víz cseréje hogyan történik? 
 
Havasi Attila: Elmondja, hogy a víz cseréje napi jelleggel ajánlott. A gépet teljes műszakban 
lehet üzemeltetni. Megemlíti, hogy Gárdonyban már szereltek ilyen gépsort.  Erre két év 
garancia van, a szervízelését magyar háttérrel biztosítják.  
 
Boros Gyula: Kérdezi, hogy mi van a melléktermékkel? 
 
Havasi Attila: Tájékoztatásként elmondja, hogy a melléktermék kiváló zöldtrágya. A 
vadászok is felhasználják állatok etetésére. Nem veszélyes hulladék. 
Elmondja, hogy egy 500 kg/órás gépsorára nettó 63.202 euró.  Ebben benne vannak a gépek, a 
házhoz szállítás és a beüzemelés is. Annak, aki nemzetközi közösségi adószámmal 
rendelkezik a NAV-nál, annak nettós számlát állít ki a Kreuzmayr könyvelője. Ilyen esetben 
nem kell áfát fizetni, mert azt az osztrákoktól nem lehet visszaigényelni. Azt tanácsolja, hogy 
a helyszín nagyon jól kerüljön megválasztásra.  
 
Szűcs Dezső: Kérdezi, hogy a számla honosítása hogy történik és milyen pénznemben kell 
fizetni. 
 
Havasi Attila: Átutalással kell a gépsor árát kifizetni euróban. A honosítás költségét a cége 
viseli, az OFI-ban 5 nap alatt lefordítják a számlát.  
 
Szűcs Dezső: Kérdezi, hogy a ledepózott lé meddig tartható el minőségromlás nélkül?  
 
Havasi Attila: Elmondja, hogy a ledepózott lé nagy tartályban kb. 6 hónapig, 1 évig áll el, de 
az Élelmiszerbiztonsági Hivatal képviselője dönti el, ha látta az üzemet.  
 
Szabó Károly: Kér néhány elérhetőséget, ahol tudnak érdeklődni Havasi Attilával 
kapcsolatban. 
 
Havasi Attila: Lehet hívni Hidasi Györgyöt a 20/824-3650, Borbás Editet a 20/390-4535, 
Máté Józsefnét a 20/395-6220 és Sebestyén Istvánt a 70/367-2771 telefonszámon.  
 
Szűcs Dezső: Kérdezi, hogy másfél millió forintból milyen gépsor részt lehetne vásárolni: 
 
Havasi Attila: Ennyi pénzből egy csomagoló részt, a Bagin Box zsáktöltöt lehetne 
megvásárolni.  
 
Szűcs Dezső: Megköszöni Havasi Attilának az almalé gyártó gépsorral kapcsolatos 
tájékoztatását.  
 
Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi  
költségvetésének az elfogadására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy második alkalommal kerül sor a feladatalapú finanszírozás 
alapján a költségvetés megtervezésére. A kötelező feladatok ellátását az állam lefinanszírozza, 
az önként vállalt feladatokat a saját bevételből kell fedezni. A feladatalapú finanszírozás célja 
az átlátható, biztonságos működés megteremtése az önkormányzatoknál. Megemlíti, hogy az 
egészségügyben visszamenőlegesen  10 hónapra kapott finanszírozást 2 dolgozó kapta meg 
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50-50 %-ban eseti kereset kiegészítés címén. Összesen 473 ezer forint került leutalásra. A 
finanszírozás 20 e/Ft-os emelkedés mutatkozik.  Ismert mindenki előtt, hogy 2 éve már az 
önkormányzat kiegészíti az egészségügyben dolgozók bérét 10-10 ezer forinttal a saját 
költségvetése terhére. Ebben az évben nem lesz változás a gépjármű adóban, a bevétel 40 %-a 
marad az önkormányzatoknál. Március végén befejeződik a szennyvízberuházás, mely érinti a 
helyi iparűzési adóbevételt is. Számol a költségvetés az ingatlanvásárlással is. A 10 millió 
forint átutalásra került a bírósági végrehajtó számlájára. Az egészségügy finanszírozása a 
2013 évi szinten van tervezve. 1,4 millió forint van tervezve közművelődési feladatellátásra. 
Önkormányzati lekötött betét megjelenik a költségvetésben kiadási és bevételi oldalon is.  
Megemlíti, hogy a Záhony és Térsége Többcélú Társulás elfogadta a költségvetését 16 millió 
forint hiánnyal. Elképzelhető, hogy az önkormányzatok pénzt kell átadni a társulás 
működéséhez. Nincs jelenleg tervezve az általános iskolának átadandó jubileumi jutalom 
összege. Ez a pénzmaradványból, illetve az év közben keletkező többlet bevételekből kerülhet 
finanszírozásra. Nem számolnak most a civil szervezetek támogatásával sem. A központi 
költségvetés fejlesztésre nem ad támogatást. Saját forrás terhére vállalhatnak a települések 
fejlesztési kiadásokat. Bízik abban, hogy kap az önkormányzat állami támogatást, hisz a 
település nem részesült  hitelkonszolidációban.  
 
Boros Gyula: Visszaemlékszik a 2011-es, 2012-es költségvetés elfogadására, amikor a 
kiadási és a bevételi oldal nem ért össze. Fejlesztésre forrás nem nagyon látszik a 
költségvetésben. Úgy gondolja, hogy jó döntést hoztak, amikor az iskolát átadták az 
egyháznak. Azt sajnálja, hogy nem úgy alakult a bérük, mint az állami szektorban. Kérdezi, 
hogy hogy fog alakulni a pénzmaradvány, lehet-e már látni? Véleménye szerint a civil 
szervezeteket támogatni kéne. 
 
Szabó Zoltánné: Véleménye szerint kb. 13 millió forint lesz a pénzmaradvány. A 
raktárépület ára a 10 millió forint már kifizetésre került a pénzmaradványból. 
 
Boros Gyula: Véleménye szerint épület felújításra többet kellene tervezni. A raktárépület 
rendbetételére még sok pénz kell. Nem lehet tudni, hogy részesül-e az önkormányzat plusz 
állami támogatásban és azt sem lehet látni, hogy az pántlikázott pénze lesz-e amit kapnak, 
vagy nem. Az önkormányzat tulajdonában lévő kimért 5 ha-os földterületnek a kitakarítását is 
el kellene kezdeni. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a tómeder rekonstrukciójáról sem. 
Azt hallotta, hogy a tóban még sok kárász van. 
 
Szabó Károly: Megtudta, hogy az iszap kitakarítása 600-650 Ft/m3-be kerülne, ha 1 km-en 
belül kell elszállítani. Véleménye szerint 1000-1500 m3-t kellene kiszedni. 
 
Boros Gyula: Nem találja a költségvetésben a polgármester juttatásait. Ismert a képviselő-
testület előtt, hogy a polgármester költségátalányt soha nem vett igénybe. Az elmúlt évben 
kapta volna a jubileumi jutalmat, de a jogszabályi változások miatt attól elesett, ezért 
javasolja, hogy azt az összeget jutatom formájában adják oda a polgármesternek és azt 
tervezzék a költségvetésbe.   
 
Dr. Szép Béláné: Megváltoztak a jubileumi jutalomra vonatkozó jogszabályok. Korábbi 
jogszabály szerint a jubileumi jutalomhoz minden jogviszonyt figyelembe lehetett venni. Az 
új szabályok szerint már csak a szolgálati, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban 
eltöltött idő alapján jár a jubileumi jutalom. Ez polgármester úr esetében 5 havi illetménye lett 
volna. Ezt az összeget jutalom formájában oda adhatja a testület, mert a jogszabály szerint a 
polgármester 6 havi jutalomban részesíthető. 
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Szűcs Dezső: Úgy gondolja, hogy megalapozott a költségvetés, vannak benne tartalékok is. 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a testület döntésének megfelelően megszerezte az 
önkormányzat a Goller féle telepet 10 millió forintért. Az árverezés lezárását követően ki 
kellett kiegyenlíteni a vételár további részét. A felszámoló megvárja, hogy érkezik-e 
végrehajtási kifogás. Amennyiben nem, úgy jogerős az árverezés és lehet kérni az ingatlan 
birtokba adását. Megemlíti, hogy nagyon sok minden van még az épületekben, minden 
csarnokban tárol még valamit Goller Miklós. A következő lépés az lenne, hogy meg kellene 
szerezni a Polgári Takarékszövetkezettől a fenyves melletti út tulajdonjogát.  Az ingatlan 
sarokpontjait ki kellene tűzetni és kerítést kellene építeni a vagyonvédelem érdekében. 
Megemlíti, hogy március 1-től indul a mezőgazdasági projekt, melybe 101 fő fog bemenni 
dolgozni. A foglalkoztatásuk 2015. február 28-ig tart. Ehhez a foglalkoztatáshoz nem kell 
önerőt biztosítani. 
 
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy tekintsék még át a civil szervezetek támogatását, számoljanak a 
tómeder rendbetételének költségeivel, illetve kerüljön a tervezetbe beépítésre a különböző 
javadalmazásokra fordítandó pénzeszköz. Megemlíti, hogy az egészségügybe is érkezett 
bruttó 20 ezer forint, melyet az ott dolgozók javadalmazására lehetne fordítani. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 6 egyhangú igen 
szavazattal   egyetértett és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

166/2014. (II. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének az elfogadásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
A Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, de a beterjesztett rendelet-tervezetet nem fogadja el. 
 
Kéri, hogy a rendelet-tervezet legyen átdolgozva, az ülésen elhangzott javaslatok kerüljenek a 
rendelet-tervezetbe beépítésre és az legyen napirendje a következő testületi ülésnek. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ pénzügyi főelőadó helyben 
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A költségvetéshez kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az OEP az 
önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltató részére  többletfinanszírozást biztosított. 
Javasolja, hogy az egészségügyben dolgozó két szakdolgozó részére béremelést biztosítsanak 
a többletfinanszírozás terhére. Ez az összeg bruttó 10-10 ezer forint. Ebből le kell venni a 
járulékot, így marad 8-8 ezer forint. Javasolja, hogy ezt biztosítsák a két szakdolgozó részére. 
 
Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
167/2014. (II. 10.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Háziorvosi szolgálatnál dolgozó szakdolgozók bérrendezéséről 

 
A Képviselő-testület: 
 
A háziorvosi szolgálatnál dolgozó 2 szakdolgozó részére a többletfinanszírozás terhére 
bérfejlesztés címén bruttó 8-8 ezer forintot biztosít.  
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Érintettek 
2./ pénzügyi főelőadó helyben 
 
Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés Vincze Béla ingatlan tulajdon megvásárlása iránt benyújtott 
kérelmének elbírálására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Vincze Béla jelenleg bérli a tóvigadó 
alatt lévő területet, melyen az egység elhelyezésre került, mely 176 m2. A régi képviselők 
ezzel a kérelemmel már az előző ciklusban is találkoztak.  Akkor olyan döntés született, hogy 
nem értékesíti az önkormányzat a területet. 
 
Szabó Károly: Támogatja, hogy az önkormányzat értékesítse Vincze Béla részére a tóvigadó 
alatti területet. 
 
Szélné Pap Aranka:  Ő is javasolja, hogy tegyék élhetővé a vállalkozót. 
 
Boros Gyula: Neki a levél tárgyilagosságával van a gondja. Nem igaz, hogy őt az 
önkormányzat soha nem segítette. A falunapokon jó kis bevétele keletkezett minden 
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alkalommal, de ő soha nem ajánlott fel ebből az önkormányzat részére. Ő más hangnemben 
írta volna meg ezt a levelet.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra bocsátotta az ingatlan értékesítését, mellyel a képviselő-testület 3 igen szavazattal 
és 3 tartózkodással nem értett egyet  és az alábbi határozatot hozta:  

 
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

168/2014. (II. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Vincze Béla ingatlan tulajdon megvásárlása iránt benyújtott kérelmének elbírálásáról 
 

A Képviselő-testület: 
 
Az előterjesztést megtárgyalta, Vincze Béla 4628 Tiszaszentmárton, Táncsics köz 3. szám 
alatti lakos kérelmét elutasítja.  
 
A képviselő-testület nem kívánja a tulajdonában lévő, a Vincze Béla által bérelt területet 
értékesíteni. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Vincze Béla Tiszaszentmárton, Táncsics köz 3. 
 
Egyebek: 
 
1./ Tájékoztatásként elmondja, hogy a szociális központ intézményvezetőjétől érkezett egy 
beadvány, melyben leírja, hogy az iskola konyhájáról vásárolják az étkeztetést a szociális 
étkeztetésben részesülők részére. A gondozottak kifogásolják az étel minőségét és úgy 
nyilatkoztak, hogy ha nem lesz változtatás, szolgáltatót fognak váltani.  Jelenleg az étkezési 
térítési díj 415 Ft, a vállalkozó pedig 465 Ft-ért szállítja az ebédet. Nem sok a különbség, azt 
inkább megfizetik, csak jobb minőségű ételt kapjanak. 
 
2./ Megemlíti, hogy megkezdődnek a kampányülések. Szerdán 15 órakor a jobbik tart ülést a 
településen. Javasolja, hogy az előző döntésük alapján járjanak el az ügyben,  mi szerint egy 
alkalommal minden jelölő szervezet részére térítésmentesen biztosítsák a helyiséget. 
 
3./ Elmondja, hogy a szociális központ költségvetése forráshiányos. Június 30-ig az 
intézmény vezetője készít egy kimutatást minden településre lebontva az adott település 



209. 

 

 

kötelező feladatellátásának a figyelembevételével. Elképzelhető, hogy a feladatellátáshoz 
hozzá kell járulnia a településnek.  
 
4./ Tájékozatja a képviselő-testületet, hogy az egészségház nyílászáró cseréje megtörtént. 
Kész az állmennyezet, jelenleg a festési munkák zajlanak.  
 
5./ Elmondja, hogy megtörtént a teleházban a számítógépek és az asztalok beszerzése. Ezeket 
a beszerzéseket Dojcsák Viktor közreműködésével végezte az alapítvány. Az alapítványnak 
1.953.895 Ft-ra van szüksége a beszerzett dolgok kifizetéséhez annak érdekében, hogy a 
kifizetési kérelmet be tudja nyújtani. Javasolja, hogy ezt a pénzeszközt biztosítja az 
önkormányzat az alapítvány részére, melyet az elszámolást követően visszafizet az 
önkormányzatnak.  
 
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
169/2014. (II. 10.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Tiszaszentmárton Községért Alapítvány támogatásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
A Tiszaszentmárton Községért Alapítványt 1.953.895 Ft összegű támogatásban részesíti 
annak érdekében, hogy az alapítvány a „Teleházban lévő informatikai eszközök és programok 
beszerzése” című leaderes projektet meg tudja valósítani.  
 
A Tiszaszentmárton Községért Alapítvány a támogatás összegét az elszámolást követően 
visszafizeti az önkormányzat részére. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tiszaszentmárton Községért Alapítvány 
2./ Pénzügyi főelőadó 
 
6./ Tájékoztatásként elmondja, hogy az önkormányzat és TRV Zrt között víziközmű 
szolgáltatásra vonatkozóan szerződés van hatályban.  Az új víziközmű szolgáltatásról szóló 
törvény értelmében a szolgáltatónak és az ellátásért felelősnek meg kell állapodnia arról, hogy 
a törvényben meghatározott adatokat ki szolgáltatatja a Magyar Energiai és Közmű-
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szabályozási Hivatal részére. A megállapodás-tervezet szerint ezt az adatszolgáltatást a TRV 
Zrt végezni, melyhez kéri a testület egyetértését.  
 
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta:   
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
170/2014. (II. 10.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Adatszolgáltatás teljesítéséről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Egyetért azzal, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 
meghatározott adatokat a szolgáltató, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szolgáltassa a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ TRV Zrt Szolnok 
 
7./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a BM. elismerés keretében 2 millió forint pézösszeget 
kapott a település, mely ismeretes a testület számára. Ebből már megvalósult a kötelező 1 fő 
munkanélküli foglalkoztatása 1 hónapon keresztül, a fennmaradó részt dologi beruházásra kell 
fordítani. A hét folyamán érkezik az ennek terhére megrendelt hótoló lapát, mely 500 000 Ft-
os tétel, a fennmaradó rész sorsával kapcsolatban pedig kéri a képviselő-testületet, hogy 
 döntsön annak kérdésében, milyen típusú natur almalé gyártó gépsor kerüljön 
megrendelésre.   

 
Szabó Károly: Ő látja, hogy Havasi Attila nagyon otthon van ebben a kérdésben, és nagyon 
innovatív,  ő mégis biztosabbnak látná, ha a Voran típusú gyártósor kerülne beszerzése, s nem 
utolsó sorban a számla miatt is. A határidő  rövid, és a Kreuzmayr által kibocsájtott számlát 
még honosítani kellene, valamint az Áfa kérdésköre sem tisztázott. Kérdezi, hogy mennyibe  
kerülne a 2 gépsor, és ár-érték arányban melyik az, ami többet kínál. 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy  az ár ugyan annyi, de  a Voran többet nyújt ezért az árért, 
valamint ott még érvényesíteni tudják az Agro Mash expo-n felajánlott vásári kedvezményt, 
ami 5 %. 
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A vita után a képviselő testület  6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
171/2014. (II. 10.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 

natúr almalé gyártó gépsorhoz eszköz beszerzéséről 
 

Képviselő testület:  
 
Egyetért azzal, hogy a Voran típusú natúr almalé gyártó gépsorhoz eszközök kerüljenek 
beszerzésre.  
 
Az AgroMash expon készült megállapodás alapján az önkormányzat a gyártó felé 2,6 millió 
forintot utal át, melynek 1,5 millió forintos forrását a BM. kitüntetés szolgálja. A gyártónál 
fennmaradó 1,1 millió forint  a későbbi beszerzés kapcsán kerül a teljes vételárba beépítésre. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ gyártó cég 
2./ pénzügyi főelőadó 
 
 
 

Az ülésen több tárgy nem volt, ezért azt a polgármester bezárta. 
 
 
 
 
 

Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 
 
 


