
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 7-én megtartott 
ülésének: 
 
a./  Tárgysorozata 
b./ jegyzőkönyve 
c./  határozatai :  
d./rendeletei 

 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

 
 

1. Előterjesztés a Táncsics útra vonatkozó behajtási engedély kérelem elbírálására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

 
2. Előterjesztés a víziközmű vagyon értékelésére kötött megbízási szerződés 

módosítására Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

3. Előterjesztés a 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok tervezésének a 
véleményezésére  
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 

4. Előterjesztés a Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás társulási 
megállapodásának a kiegészítésére 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
 
 

1. Egyebek:  
- felhatalmazás TRV Zrt. számára díjtétel megállapításának eljárása ügyében történő 

eljárásra 

 
 
M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  

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

 

Tiszaszentmárton, 2015.02.06. 

 

                                                                               Szűcs Dezső 

                                                                                polgármester 



1. 
 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 07.-én  
a házasságkötő teremben megtartott  üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                        Boros Gyula képviselő 
  Kovács Gábor képviselő 
  Molnár László képviselő 
  Szabó Károly képviselő 
  Szélné Pap Aranka képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette: Perka Albertné képviselő                        

 
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző 
  Takács Edina megbízott aljegyző 
   
 
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 tagból 6 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 4 napirendi pontot tárgyalja meg a testület. Ezzel a 
képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetért. 
 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A  
 

 
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés a Táncsics útra vonatkozó behajtási engedély kérelem 
elbírálására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Grad-Sped fordult korábban behajtási engedély kérelemmel 
az önkormányzathoz, most pedig a Bábel Sajt Kft. nyújtott be kérelmet. Ismert a testület tagjai 
előtt, hogy a Táncsics utca elejére 5 t-ás súlykorlátozó tábla került kihelyezésre. Abban kell 
döntenie a testületnek, hogy toleránsan kezeli-e ezeket a kérelmeket, térítésmentesen 
biztosítja-e az önkormányzat a járművek beközlekedését, vagy kérnek ellentételezést.  
 
Szélné Pap Aranka: Úgy gondolja, hogy az sem lenne jó, ha átesnének a ló túloldalára. Más 
településen van-e olyan, hogy pénzért adnak ki behajtási engedélyt? 
 
Dr. Szép Béláné: Arról nem tud, hogy a környező településeken lenne ilyen, de a jogszabály 
ad erre felhatalmazást a testületnek, de erre vonatkozóan rendeletet kell a képviselő-
testületnek alkotnia.  
 
Takács Edina: Elmondja, hogy évente 3-4 kérelem érkezik be. Kulcsár Bertalan szokott még 
kérelmet benyújtani, amikor kezdődnek a betakarítások. 
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Boros Gyula: Véleménye szerint az 5 t-át fel kellene emelni 10 t-ra és kiegészítő táblát 
kellene kihelyezni. Kivéve célforgalom engedély alapján szöveget kellene feltüntetni a 
kiegészítő táblán. Álláspontja alapján segíteni kell azokat a vállalkozókat, akik tevékenységet 
folytatnak a településen. Ugyan akkor az utat is meg kellene védeni. Van olyan szakasz, ahol 
már az útpadka is hiányos. Ha díjhoz kötik az út használatát, akkor szigorúak lesznek. Olyan 
megoldást kellene kitalálni, ami az utak állagát is megóvja, és normális közlekedési 
feltételeket is biztosít.  
 
Szabó Károly: Úgy gondolja, hogy le kell ülni a vállalkozókkal beszélni és konszenzusra kell 
jutni.  
 
Molnár László: Véleménye szerint az iskolához 40-es sebességkorlátozó táblát kellene 
kihelyezni.  
 
Szűcs Dezső: Nem támogatja a sebességkorlátozó tábla kihelyezését. Elmondja, hogy 
napokon belül a záhonyi rendőrkapitányság sebességmérő autót fog kapni, mely a záhonyi 
járás területén fog szolgálatot teljesíteni. Attól tart, hogy sok lenne a büntetés. 
 
Szűcs Dezső szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Táncsics útra 10 tonnás 
súlykorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre, melyre kerüljön kiegészítő tábla, mely tartalmazza, 
hogy kivéve engedéllyel, célforgalom.  
 
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
1/2015. (I. 07.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
Táncsics útra súlykorlátozó tábla kihelyezéséről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Egyetért azzal, hogy a Táncsics útra az út állagának megóvása érdekében  10 t-ás 
súlykorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre. A tábla tartalmazza, hogy „kivéve engedéllyel, 
célforgalom”. 
 
A behajtási engedély kiadására a polgármester jogosult. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Pénzügyi főelőadó helyben 
 
Tárgy: (2) Tsp. Előterjesztés  a víziközmű vagyon értékelésére kötött megbízási 
szerződés módosítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
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Szűcs Dezső: Elmondja, hogy ennek a megbízási szerződésnek a módosítása már harmadik 
alkalommal van a testület előtt. Ezen módosítás alapján a vagyonértékelés elvégzésének a 
határideje kitolódik 2015. december 31. napjára. A jogszabályi kötelezettség szerint a 
vagyonértékelést a fenti időpontig kell elvégezni. A megbízási szerződés módosítása továbbá 
felhatalmazza a TRV-t, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével kössön szerződést a 
vagyonértékelés elvégzésére.  Javasolja a megbízási szerződés 3. sz. módosításának az 
elfogadását.  
 
Javaslattal a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
2/2015. (I. 07.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a víziközmű vagyon értékelésére kötött megbízási szerződés módosításáról 

 
A Képviselő-testület: 
 
A víziközmű vagyon értékelésére, a vagyon értékelőjének a kiválasztására kötött megbízási 
szerződést módosítását megtárgyalta és az elfogadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításnak az aláírására. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szolnok, Kossuth 
út 5. 
2./ Pénzügyi főelőadó helyben 
 
Tárgy: (3) Tsp. Előterjesztés a 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok 
tervezésének a véleményezésére 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy már négy éve foglalkoznak a településen a start 
közfoglalkoztatási programokkal, mint közfoglalkoztatási lehetőséggel. Ezt megelőzően 
hosszabb, rövidebb időtartamú programok voltak a településen. A start közfoglalkoztatási 
program hét pillérre épült. Indulása eltérően valósul meg, eltérő időszakban. Most is lesznek 
olyan programok, melyek már márciustól indíthatóak, de lesznek olyanok, melyek időjárás 
függőek. Legutóbb bizottsági ülésen foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. Elkészítették az 
előzetes terveket, melyeket a 2015-ös évben meg kívánnak valósítani. A mezőgazdasági 
programok márciusban indíthatóak. Ha a jelenleg futó programban részt vevő létszámból 
vissza akarnak dolgozókat hozni, akkor nem indulhat március 1-el a program, csak március 
10-el. Megemlíti, hogy a munkaügyi központ táppénzt nem fizet, azt nem finanszírozza. A 
táppénzt a munkáltatónak, az önkormányzatnak kell megfizetnie.  
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Mezőgazdasági program indítását március 1-től 2016. február 28-ig tervezik, 84 fő 
foglalkoztatásának a figyelembevételével. 
 
A helyi sajátosságokra épülő program keretében 2015. május 1. napjától 2015. november 30-
ig terjedő időszakban ládagyártást, konténer és kisebb gyűjtő láda gyártását tervezik 10 fő 
részvételével. 
 
A belvíz elvezetési program 2015. április 1-én kezdődne és november 30-ig tartana, itt 10 főt 
kívánnak foglalkoztatni.  
 
A mezőgazdasági utak rendbetételére 2015. április 1-től 2015. november 30. napjáig 10 főt 
szeretnének foglalkoztatni.  
 
Az illegális hulladéklerakók felszámolására 2015. április 1. napjától 2015. november 30. 
napjáig 11 főt kívánnak foglalkoztatni.  
 
A mezőgazdasági projektben saját földterületen, 9,5 ha-on szántóföldi növénytermesztést 
kívánnak megvalósítani. Ennek keretében termelnének burgonyát, cirkot, uborkát, babot. 8 
ha-on lenne gyümölcstermesztés, 1 ha-on termelnének céklát a lé feldolgozáshoz, 3,6 ha-on 
pedig napraforgót. A gyümölcsös vonatkozásában növelni kellene a termőfelületet. A 015 
hrsz-ú ingatlan az önkormányzat rendelkezésére áll, melyen az előző, 2014. évi programok 
kapcsán elkezdték az akácos kitakarítását. Ott lehetne gyümölcsöst telepíteni. 
 
A helyi sajátosságokra épülő program keretén belül kerülne sor a tartály és szabolcs láda 
gyártására. A saját erdő területből kerülne kitermelésre az alapanyag, melynek a 
felhasználásával ez a program megvalósulhatna. Benken fel tudnák dolgozni a kitermelt 
faanyagot.  
 
A belvízelvezetés a Táncsics út belvíz elvezetését foglalja magába. Elmúlt év késő őszén az út 
egyik oldalán a folyókák lerakása megvalósult, azonban az ellenkező oldalnak a folyókákkal 
faló burkolása elmaradt.    Ide az önkormányzat vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, 
mely 2016. május 31-ig érvényes. 
 
Az illegális hulladéklerakók felszámolása a homokhordó területének a takarítási munkáit 
foglalja magába. Ez a konzervgyár mögött területen található földterület, melyet 
homokhordásra használtak. Ez vonatkozna a Dózsa úti kertek mögötti homokhordó területre 
is. Ennek a programnak az a célja, hogy az ilyen lerakó helyek véglegesen felszámolásra 
kerüljenek.  
 
A bizottság úgy gondolja, hogy a mezőgazdasági földutak karbantartásával is foglalkozni kell, 
hiszen ezt az önkormányzaton kívül senki nem tartja fontosnak. El kellene kezdeni az utak 
karbantartását, elsősorban ott, ahol az önkormányzat földterülete található, annak érdekében, 
hogy az a zavartalan közlekedésre alkalmas legyen.  
 
Molnár László: Elmondja, hogy a bizottság azt is javasolta, hogy egy kis állattenyésztő 
telepet kellene kialakítani. A kitermelendő fát arra kellene felhasználni és nem ládagyártásra. 
Az állatoknak takarmányt kellene termelni a napraforgó helyett. Ajakon az önkormányzatnak 
van telepe, azt meg lehetne nézni. Vályogot a tónál elő lehetne állítani.  
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Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy az állattartással kapcsolatos javaslatok a mezőgazdasági 
projektbe illeszthetők. Kérdezi, hogy bővítésre kerüljön-e ezzel a program? Úgy gondolja, 
hogy ez sok nehézséget rejt magában. Az embereket meg kell keresni, akik partnerek a 
végrehajtásban. Tájékoztatásként elmondja, hogy a Belügyminisztériumból érkezett az 
önkormányzathoz megkeresés, melyben arra kérnek választ, hogy az önkormányzat kíván-e 
szociális szövetkezetet létrehozni. A szociális szövetkezetet alulról szerveződő folyamként 
kellene létre hozni.  
 
Szélné Pap Aranka: Véleménye szerint az emberek ezt önállóan alulról szerveződve nem 
képesek létrehozni.  
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a tájékoztató is tartalmazza a célt, a munkaerőpiacra való 
visszakerülést, egyes tevékenységek kiemelését, az önfenntartást.  
 
Szabó Károly: Úgy látja, hogy az önkormányzat nem képes szövetkezet létrehozására. Nem 
jutnak egyről a kettőre.  
 
Boros Gyula: Úgy gondolja, hogy nem a rációt kell keresni, hanem azt, hogy embereket 
munkához juttassanak. Úgy tudja, hogy az FHT összege csökkeni fog. Van egy 
foglalkoztatási kényszer és jön az önerő. Javasolja, hogy ötletbörzét csináljanak és az 
ötlethalmazból meg kell nézni, hogy a forrásoldala hogyan áll össze. 
 
Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy a tegnapi nap folyamán került elfogadásra a 2015-ös 
közfoglalkoztatási minimálbér tábla. A bért és a járulékot lefinanszírozza az állam, ehhez 
társul a dologi költség, a fajlagos költség. A közvetlen költséget differenciálja.  
 
Boros Gyula: Elmondja, hogy részt vehet a start programban a kft is, de nonprofitnak kell 
lennie. Megemlíti, hogy van olyan érdeklődő, aki a kft-t megvásárolná az önkormányzattól. 
Véleménye szerint felértékelődött az a dolog, amit eddig tettek. Úgy gondolja, hogy a kft 
szabadabban mozoghat, mint a szociális szövetkezet. Álláspontja szerint vissza kellene 
állítani a kft nonprofit jellegét és az üzleti körét is bővíteni kellene. Véleménye szerint mindig 
lenni kell olyan tervnek, mellyel továbbfejleszthető a ráépülő program. Ismert a testület előtt, 
hogy van egy pályázatuk a FM-ben. Jó lenne tudni, hogy van-e esélye a megvalósításának. Ha 
megy a program, akkor kell telepíteni az 5 ha-t. Ismert mindenki előtt, hogy ott van 18 ha 
területe az önkormányzatnak, melyet gyümölcsösként akarnak kezelni. 5 ha sorsa rendezett, 
13 ha sorsa nem. Tavasszal elindul az önálló ingatlanná alakítás, a közös tulajdon 
megszüntetése.  
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy azt szeretnék, ha ez az elképzelés valóra válni. Megemlíti, 
hogy találkozott az országgyűlési képviselővel, aki ígéretet tett arra, hogy ellátogat a 
településre és megtekinti az eddig elkészült művet és beszélnek a jövőről. Ő támogatta a 
projekt megvalósítását. Úgy gondolja, hogy ha az idén nem is telepítenek, az előkészítést 
folytatni kell. Elmondja, hogy már korábban is említette, hogy a mostani programokhoz 
önerőt kell biztosítani. Ez a létszámtól függ. 15 főig nem kell önerőt biztosítani, 16-45 fő 
között 10 % az önerő,   46-135 fő között pedig 20 %. Az ő számítása alapján kb. 1 680 ezer 
forint lesz az önerő, ha az önkormányzat pályázatát elfogadják.  
 
Szabó Károly: Álláspontja szerint sok dolog van, amit az önkormányzatnak meg kellene 
valósítani. Gyümölcsfát kellene az üzem köré telepíteni, víztározót kellene létesíteni. A 
majorságokat összekötő bekötő utakat rendbe kellene tenni. A réti útnál lévők fákat ki akarják 
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vágni, oda fűzfa vesszőt kellene ültetni. Véleménye szerint a zöldség kultúrát is fel kellene 
futtatni, leves zöldséget lehetne kicsomagolni. Traktor után talajmarót kellene vásárolni, ami 
magágyat készít elő. Meggy magvalót is vásárolni kellene.  
Szűcs Dezső: Úgy látja, hogy ötletek vannak, melyeket a megvalósítás szintjére kellene 
helyezni.  
Javasolja, hogy elhangzottak alapján a mezőgazdasági projektbe 84 fő foglalkoztatására 
pályázzanak, melyben konyhakerti növényeket, zöldségféléket termesszenek.  A közvetlen 
költségből vásároljanak talajmarót, ami kb. 300 ezer forint, meggy magvalót, ami kb. 1,5 
millió forint. Lehetne vásárolni kézi hidralikus emelőt, illetve homlokrakodót. Ez kb. 2 millió 
forint lenne. Egy használt targoncát lehetne venni 1,5-1,6 millió forintért.  
 
A helyi sajátosságokra épülő programon belül 10 fővel ládagyártást kezdjenek. A tartály 
ládákat nyers fából csinálják, vizes nyárfából. Kifűrészeltetik a deszka anyag szükségletet, így 
lesz benne bérmunka is. Kell anyagot szöget, pántokat vásárolni.  
 
Szélné Pap Aranka: Javasolja, hogy a helyi sajátosságokra épülő programba 15 főt vonjanak 
be. 
 
Szűcs Dezső: Egyetért ezzel.   Úgy gondolja, hogy egy targonca fontos lenne a telephely 
életében. Véleménye szerint itt a közvetlen költségek fele elmegy munkaruhára, védő 
kesztyűre, mely több mint 2 millió forint. A mezőgazdasági projektbe kerüljön be az 
állattartás (sertéstenyésztés) is. 
 
A földutak rendbetételére 15 fő foglalkoztatására pályáznának. Itt zúzott követ kell vásárolni 
az utak javítására, üzemanyagot, kézi szerszámot és szolgáltatást is kell igénybe venni. 
 
Belvízelvezetésre 15 főt foglalkoztatnának árkok takarítására, karbantartására, tisztítására. 
Ezen kívül fognak folyókákat építeni a hiányzó szakaszon. Vásárolni kell sódert, cementet. A 
rendelő előtti parkolót is rendbe kellene tenni.  
 
Illegális hulladéklerakók felszámolására 11 főt alkalmaznának 2015. április 1. napjától 2015. 
október 31. napjáig. Véleménye szerint kb. 25 t. az a hulladékmennyiség, melyet el kell 
szállítani. Itt felmerül szállítási, rakodási költség.  
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa az elhangzott javaslatokat, mellyel a képviselő-
testület 6 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
3/2015. (I. 07.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok tervezéséről 

 
A Képviselő-testület: 

Megtárgyalta a 2015. évi kistérségi startmunka mintaprogramok tervezésére vonatkozó 
elképzeléseket, javaslatokat és azzal egyetért.  



7. 
 

 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatok elkészítésével, aláírásával és benyújtásával. 
A határozatról értesülnek: 
1./ Polgármester 
2./ Pénzügyi főelőadó helyben  
 
Tárgy: (4) Tsp. Előterjesztés a Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás 
társulási megállapodásának a kiegészítésére 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár a társulásra vonatkozóan 
felülvizsgálata a törzskönyvi nyilvántartásban lévő adatokat és megállapította, hogy az nem 
tartalmazza a 2014. január 1. napjától életbe lévő kormányzati funkciókat, ezért kérte, hogy az 
érintett képviselő-testületek erre vonatkozóan egészítsék ki a társulási megállapodást.  
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-
testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
4/2015. (I. 07.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodásának 

a kiegészítéséről 
 
A Képviselő–testület: 

A Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodásának 2. 
pontját, mely a társulás tevékenységét rögzíti, az alábbiakkal egészíti ki: 
 
A társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
 
Felkéri a jegyzőt a társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalására és a Magyar 
Államkincstár részére történő megküldésére. 
 
A határozatról értesülnek:  
1./ Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás Tiszaszentmárton, Damjanich út 
30. 
2./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Nyíregyháza 

Egyebek: 
 



8. 
 

1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy mindenki tudja, és láthatja számlájában is, hogy az még nem 
tartalmazza a szennyvízdíjat. A díjmegállapítás ügyében célszerű lenne a Tiszamenti-
Regionális Vízműveknek eljárni, hiszen ők azok, akik jártasabban az ügyben, és eltelt már 
több mint egy fél év úgy, hogy szolgáltat, de nem fizetünk díjtételt. Ahhoz, hogy 
kezdeményezhesse a TRV. Zrt. a megállapítást, az Önkormányzatoknak felhatalmazást kell 
adnia számára. 
Javasolja, hogy adjon az Önkormányzat felhatalmazást erre. 
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot, mellyel a képviselő-testület 6 
igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
5/2015. (I. 07.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
 
felhatalmazás TRV Zrt. számára díjtétel megállapításának eljárása ügyében történő 
eljárásra 

A Képviselő–testület: 
 
Felhatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.- és nevében eljáró képviselőt-, hogy 
Tiszaszentmárton község vonatkozásában a Magyar Energetikai Hivatalnál szennyvízdíj 
megállapítása ügyében eljárjon. 
 
 
A határozatról értesülnek:  
1./  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.- 4625 Záhony, Ady E. út 2. 
 
Egyebek: 
 
2./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megtörtént a szociális tűzifának a 
kiosztása, minden háztartás részére 6 q tűzifa került kiosztásra. 
 
3./ Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy lassan befejődik a rendelőben lévő szolgálati lakásnak a 
felújítása. Meg fogják csinálni a padló burkolást és a festés javítást is. Azt szeretné, ha Zsolti 
elkezdené a vizes blokk átépítését, tekintettel arra, hogy márciusig most ráér. Ennek a forrása 
rendelkezésre áll. A munkálatok elvégzése nem engedélyköteles. képviselő testület egyet ért a 
munkálatok megkezdésével. 
 
4./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az egyház felé rendezni szeretné a kiállító termet. A 
lelkészek névsorát kellene még pontosítani a tábla elkészítéséhez, valamint kéri Szabó Károly 
részéről a fényképeket. 
 

Az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta. 
 
Szűcs Dezső         Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 


