JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus
15-én az önkormányzat házasságkötő termében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula alpolgármester
Kovács Gábor képviselő
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Távolmaradását bejelentette: Leskovics Gáborné képviselő
Orbán Ferencné képviselő
Meghívottként jelen van: Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
Takács Edina igazgatási előadó
Dr. Kazamér Csaba fogszakorvos
Márkus László református lelkész
Szűcs Dezső polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy
Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 települési képviselő
jelenlétével határozatképes. Javasolja, hogy a képviselő-testületnek a meghívóban közölt 4
napirendi pont megtárgyalását, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
egyetértett.

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés a DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság –
fogászati előszerződés megkötése tárgyában benyújtott – kérelmének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy jelenleg a fogászati alapellátás a Molár 95 Bt keretén belül
történik. Jelenleg két dologban kell a képviselő-testületnek döntést hoznia. Egyik, hogy a
jövőbeni feladatellátás érdekében az előszerződést jóváhagyja-e a testület. A másik pedig az,
hogy havi 50.000 Ft-os kötelezettségvállalás fogalmazódott meg lakosságarányosan a rendelő
fenntartásához, ezt biztosítja-e a testület. Ez Tiszaszentmárton esetében havi 7416 Ft-ot fog
jelenteni. A jelenlegi feladatellátás során ilyen kötelezettségvállalásra nem került sor, a
feladatellátás az OEP finanszírozásból valósult meg. Kazamér doktor a rendelő használatáért
bérleti díjat fizetett a záhonyi önkormányzat részére.
Dr. Kazamér Csaba: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a MOLÁR Bt-nek jelenleg két
telephelye van, a záhonyi és a mándoki. Édesapja nyugdíjba készül, ezért mind a két praxis
hirdetésre került. Tőkés Levente megkereste őket, hogy a záhonyi praxist szeretné
megvásárolni. Ha a testület hozzájárul, akkor Tőkés Levente átveszi a praxist területi ellátási
kötelezettséggel. Levente doktor a saját rendelőjében fogja a rendelést folytatni. Az ő általa
használt rendelő az ANTSZ előírásainak nem felel meg.
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Szűcs Dezső: Megemlíti, hogy már minden településen megszületett a döntés.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy mi tartozik az alapellátás körébe.
Dr. Kazamér Csaba: Alapellátás a fogeltávolítás, fogkőeltávolítás, a közgyógyos ellátás. A
tömések néhány fajtája is ingyenes. Gyökérkezelésért és sürgősségi ellátásért nem kell fizetni.
Boros Gyula: Eddig volt egy piac a fogászati ellátásban, volt egy árverseny Tőkés Levente és
Kazamér doktor között, most viszont már nem lesz.
Dr. Kazamér Csaba: Elmondja, hogy ő nem volt Tőkés doktorral jó viszonyban.
Természetesen mindenki értesül a másik díjairól. A díj az orvostól függ. Ő Mándokon fog
területi ellátási kötelezettséggel rendelni. Kisvárdában van a magánrendelője. Mind a két
helyen várja a betegeket.
Szabó Károly: Őt megnyugtatta az, hogy bárhol lehet Kazamér doktort keresni.
Dr. Kazamér Csaba: Megköszönte az elmúlt 14 évben nyújtott testületi támogatást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelő
fenntartásához lakosságarányosan havi 50.000 Ft-ot biztosítanak, mellyel a képviselő-testület
5 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
45/2013. (VIII.15.) számú
határozata

a DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság – fogászati előszerződés
megkötése tárgyában benyújtott – kérelmének megtárgyalásáról
A Képviselő-testület:
1. A DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság – fogorvosi alapellátás
előszerződését megtárgyalta és a határozat melléklete szerint e l f o g a d j a .
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a rendelő fenntartásához a havi
bruttó 50.000 Ft összegű hozzájárulás lakosságarányos részének biztosításával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
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Határozatról értesülnek:
1./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó
2./ DAVIDENT Egészségügyi Szolgáltató Bt. 4555 Levelek, Ifjúság utca 6.
3./ Irattár

Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés a Református Egyházközség kérelmére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a kérelemmel kapcsolatban egyeztetett tiszteletes úrral és
abban maradtak, hogy a legmegfelelőbb az lenne, ha az önkormányzat venné a kezébe a
kerítés felújítását, mert az egyháznál nincsenek olyan emberek, akik ezt el tudnák végezni.
Megemlíti, hogy a napokban érkezett megkeresés a téli közfoglalkoztatás felmérésére
vonatkozóan. Ez indul november 1-től 2014. április 30-ig. Ebbe a programban olyan
embereket kellene kihozni, akik képesek a kerítés helyreállítására. Így megújulhat a kerítés.
Márkus László: Ezt nagyon jó megoldásnak tartja. Megfelelő szakember gárdával
egyszerűbb és célszerűbb is a kerítés felújítása.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy az orgona felújítás költségei hogyan alakultak?
Márkus László: Az orgona felújítási pályázat nem támogatta a motor felújítását, így 400 ezer
forinttal kevesebb támogatás igényelhető. Most Szolnokra kellett küldeni a kifizetési
kérelmet, várják a jelzést, hogy mikor jönnek monitoringozni. Amint megkapták a pénzt,
utalják az önkormányzat részére az 1 millió forintot.
Szűcs Dezső: Javasolja elfogadni a határozat-tervezetet azzal a módosítással, hogy az
egyházközség az 1 millió forint összegű támogatást visszafizeti az önkormányzat részére. Az
önkormányzat vállalja, hogy a közfoglalkoztatás keretében a templom kerítésének a teljes
felújítását 2014. április 30-ig elkészíti, amennyiben a téli közfoglalkoztatás időben elindul.

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelő
fenntartásához lakosságarányosan havi 50.000 Ft-ot biztosítanak, mellyel a képviselő-testület
5 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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46/2013. (VIII.15.) számú
határozata
a Református Egyházközség kérelméről
A Képviselő-testület:
A Református Egyházközség kérelmét megtárgyalta és azt nem támogatja. Kéri a Református
Egyházközséget, hogy az orgona felújítására kölcsön adott 1.000.000 Ft-ot fizesse vissza az
önkormányzat költségvetési számlájára.
Az önkormányzat vállalja, hogy közfoglalkoztatás keretében a templom kerítésének a teljes
felújítását 2014. április 30-ig elkészíti, amennyiben a téli közfoglalkoztatás időben elindul.
A határozatról értesülnek:
1./ Református Egyházközség
2./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó

Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a mátészalkai 3616/1. hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügyére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy régen a SZAVICSAV végezte az ivóvíz és
szennyvízszolgáltatást a településeken. Az ő nem közmű vagyontárgyaiból részesültek a
megyei önkormányzatok. Ez Tiszaszentmárton esetében minimális területet jelent.
Dr. Szép Béláné: Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, az elbirtoklás megtörtént. A
Kristályvíz Kft az épületet sajátjaként kezelte, viselte a terheit, fizette a közüzemi díjakat.
Nem érdemes pereskedni, mert akkor még a perköltséget is viselnie kell az önkormányzatnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet „A” változatát, mellyel a képviselő-testület 5
egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
47/2013. (VIII.15.) számú
határozata
a mátészalkai 3616/1. hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügyéről
A Képviselő-testület:
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Megtárgyalta a mátészalkai 3616/1. hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügyéről szóló előterjesztést és
peren kívül hozzájárul a mátészalkai 3616/1. hrsz-ú kivett telephely művelés ágú, 1 ha 4464
m2 térmértékű ingatlan Tiszaszentmárton Község Önkormányzata tulajdonát képező 9/6000
rész tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba bejegyzéséhez a 4700 Mátészalka, Kocsordi u.
2. szám alatti Kristályvíz Vízközmű, Ipari és Gazdasági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság javára elbirtoklás címén.
Megbízza polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozatról értesülnek:
1./ KRISTÁLYVÍZ Vízközmű, Ipari és Gazdasági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 4700 Mátészalka, Kocsordi u. 2. szám
2./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó

Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés a Tiszaszentmárton, Táncsics utcában kialakított építési
telek értékesítésére
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a 26 db kialakított telekből 4 db építési telek maradt, melyből 3
értékesítése zavartalan. A negyedik telek esetében vissza kellene vonni a testület által
korábban hozott határozatot annak érdekében, hogy a most beadott kérelmet ki tudják
elégíteni. Bárdi Ibolya esetében a 86/2008. (XII.22.) számú határozattal megtörtént a
vevőkijelölés, a foglalót befizette és további befizetésre azóta nem került sor. Ezt a 422 hrszú telket szeretné megvásárolni Horváth Béla és felesége Horváthné Cseh Zsuzsanna, jelenleg
Budapesti lakosok. A vételárat korábban 80 Ft/m2-ben állapította meg a testület és 10 %
foglalót határozott meg. Ezekkel a feltéttelekkel javasolja a kérelmezőknek a telket
értékesíteni.
Boros Gyula: A vételárat hogy kívánják a vevők kifizetni?
Szűcs Dezső: Úgy tudja, hogy egy összegben kívánják a vételárat kiegyenlíteni.
Boros Gyula: A szennyvízhálózatra hogy fognak tudni rácsatlakozni?
Szűcs Dezső: A tervek szerint ahol nincs lakóépület, oda nem lehet csonkot kiépíteni. A
szennyvízhálózatra való rákötés kérdését körbe kell járni, egyeztetni kell a kivitelezővel.
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem volt, ezért Szűcs Dezső polgármester
szavazásra bocsátotta a 86/2008. (XII.22.) számú határozat visszavonását, mellyel a
képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
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Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
48/2013. (VIII.15.) számú
határozata
A 86/2008. (XII.22.) számú határozat visszavonásáról
A Képviselő-testület:
A 86/2008. (XII.22.) számú határozatát - melyben a tiszaszentmártoni 422 hrsz-ú építési telek
vevőjéül Bárdi Ibolya Tiszaszentmárton, Petőfi út 140. szám alatti lakost jelölte ki
visszavonja - tekintettel arra, hogy a telek vételára a mai napig nem került megfizetésre és a
három éves beépítési kötelezettség sem került teljesítésre.
Tekintettel arra, hogy adás-vétel a vevő magatartására tekintettel hiúsult meg, a foglaló az
eladó önkormányzatot illeti.
A határozatról értesülnek:
1./ Bárdi Ibolya Tiszaszentmárton, Petőfi út 140.
2./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó

Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel a 422 hrsz-ú telek értékesítésére vonatkozó
határozat-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és
az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
49/2013. (VIII.15.) számú
határozata
Horváth Béla és felesége részére építési telek értékesítéséről
A Képviselő-testület:
2./ Tiszaszentmárton belterületén a Táncsics út 89. szám alatti, 422 hrsz-ú 1513 m2 nagyságú
közművesített építési telek vevőjéül Horváth Bélát és feleségét Horváthné Cseh Zsuzsannát,
jelenleg Budapest Pesterzsébet, Vécsey út 12. fsz. 8. szám alatti lakosokat jelöli ki.
A telek vételárát 121.040 Ft-ban, azaz egyszázhuszonegyezer-negyven forintban állapítja
meg. A telekár 10 %-át foglalóként kell befizetni.
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A telek beépítése a IV. építési övezeten belül, oldalhatáron álló beépítési móddal, legfeljebb 2
lakásos lakóépülettel, fsz + tetőtér beépítésű családi lakóház építésével történhet, az
építésügyi hatóság engedélye alapján. A képviselő-testület a beépítési kötelezettséget a
szerződés megkötését követő 3 éven belül állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a telek értékesítésének a lebonyolításával.
A határozatról értesülnek:
1./ Horváth Béla és felesége Budapest Pesterzsébet, Vécsey út 12. fsz. 8. szám
2./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi főelőadó
Egyebek:
1./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a testületet, hogy a határrendészeti kirendeltség részéről egy
megkeresés érkezett a testület felé. Szeretnék a kiemelkedő munkát végző dolgozóikat
tárgyjutalomban részesíteni és ezek megvásárlásához kérik az önkormányzatok támogatását.
Boros Gyula: Véleménye szerint nem szabad elzárkózni a támogatástól.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a határrendészeti
kirendeltség részére 20.000 Ft-ot biztosítsanak tárgyjutalom vásárlására, mellyel a képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
50/2013. (VIII.15.) számú
határozata
Határrendészeti Kirendeltség részére pénzeszköz felajánlásáról
A Képviselő-testület:
A Határrendészeti Kirendeltség részére 20.000 Ft-ot, azaz húszezer forintot ajánl fel a
tartalékkeret terhére, a kiemelkedő munkát végző dolgozók tárgyjutalomban részesítésére.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó
2./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt héten ülést tartott a
településfejlesztési bizottság a start közfoglalkoztatásban szeptember 1-el végrehajtandó
cserékkel kapcsolatban. A start programban 9 fő úgy szerepelt, hogy 6 hónap időtartamra
vannak foglalkoztatva és utána újabb 9 fő jön be szintén 6 hónap időtartamra. Ezt azonban
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nem tudják így kezelni, ahogy a bizottság elképzelte, mert a képzési kötelezettség
tekintetében teljesíteni kellett azt a létszámot, akik részt kellett, hogy vegyenek a képzésben.
Ebből kifolyólag 8 fő marad továbbra is a programban.
A napokban érkezett a megkeresés a munkaügyi központtól a téli közfoglalkoztatás
létszámigényére vonatkozóan. 14 fős létszámigényt nyújtottak be, illetve további 10 fő
képzésben való részvételét kezdeményezte. Most arra orientál a BM, hogy legyen meg
mindenkinek a 7-8 osztálya és legyen szakképesítésük. Elmondja, hogy munkaügyi
nyilvántartást át fogják dolgozni úgy, hogy mindenkiről mindent tudni lehessen helyi
viszonylatban.
3./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy egy TÁMOP programból adódóan
lehetőség van arra, hogy a munkáltatók megváltozott munkaképességű embereket
foglalkoztassanak, melyhez 100 %-os támogatásban részesülhetnek. Ebben projektgazda a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, melynek Kisvárdában nyílt kirendeltsége. Több
változatban van lehetőség az emberek foglalkoztatására. 4-6-8 órás foglalkoztatásra van
lehetőség. Ehhez azonban szükséges, hogy az önkormányzat, ha akar megváltozott
munkaképességű embereket foglalkoztatni, regisztráltassa magát a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatalban.
Szélné Pap Aranka: Támogatja az ilyen emberek foglalkoztatását.
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy önkormányzat
regisztrálja magát a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalban annak érdekében, hogy
megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztasson. Javaslattal a képviselő-testület 5
igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
51/2013. (VIII.15.) számú
határozata
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Központban történő regisztrációról
A Képviselő-testület:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy vétesse nyilvántartásba az önkormányzatot a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Központba annak érdekében, hogy az önkormányzat megváltozott
munkaképességű embereket tudjon foglalkoztatni.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó
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4./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a polgárőrök által benyújtott
fellebbezés elutasításra került. Van egy ismerőse, akinek az MVH-nál vannak jó kapcsolatai,
még ő ígérte a segítséget. Várják meg ennek az eredményét és ezt a napirendet ezt követően
hozzák vissza testület elé.
5./ Szűcs Dezső: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Leaderhez benyújtott
pályázatok az előminősítésben zöld utat kaptak, azonban augusztus 1-én 24 órakor az MVH a
pályázatok beadását felfüggesztette, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló források
kimerültek.
6./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a település honlapja nem olyan szinten üzemel, mint ahogy
annak üzemelni kellene. Nincs olyan szakember, aki a frissítéseket feltöltené. Dojcsák Viktor
mándoki informatikustól kapott ajánlatot, aki havi bruttó 12.700 Ft-ért vállalná a honlap
karbantartását, frissítését. Felhatalmazást kér a testülettől arra, hogy az év hátralévő részére
megbízási szerződést kössön az említett összegért és ha meg lesznek vele elégedve, akkor
hosszabbíthatják majd a szerződést.
Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
52/2013. (VIII.15.) számú
határozata
Tiszaszentmárton Önkormányzat honlapjának a karbantartásáról
A Képviselő-testület:
Egyetért azzal, hogy a polgármester 2013. december 31. napjáig tartó, határozott időre szóló
megbízási szerződést kössön Dojcsák Viktor informatikussal, mándoki lakossal Tiszabezdéd
Község Önkormányzat honlapjának a karbantartására.
A határozatról értesülnek:
2./ Dojcsák Viktor informatikus, Mándok
1./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó
7./ Szűcs Dezső megemlíti, hogy kezdődik az iskola és még nem döntöttek a beiskolázási
támogatásról. Ő javasolja, hogy ebben az évben is az elmúlt évhez hasonlóan a
tiszaszentmártoni lakosok részesüljenek támogatásban, akik közép és felsőfokú oktatási
intézményben tanulnak. A támogatás összege a középiskolásoknál 8 ezer forint, a felsőfokú
oktatási intézményben tanulóknak 12 ezer forint legyen.
314.

Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy az általános iskolások nem részesülnek támogatásban?
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az általános iskolások mind ingyen fogják kapni a tankönyvet.
Aki nem gyvk-ás, annak az iskola fenntartója kifizeti. Ő tartja a korábbi javaslatát.
Elhangzott javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az
alábbi határozatot hozta:

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
53/2013. (VIII.15.) számú
határozata
Beiskolázási támogatás nyújtásáról
A Képviselő-testület:
Azokat a tiszaszentmártoni diákokat, akik nappali tagozaton közép és felsőfokú
tanulmányokat folytatnak beiskolázási támogatásban részesíti az alábbiak szerint:
- középiskolai tanulmányokat folytató diák
8.000 Ft
- felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató
12.000 Ft.
A támogatás odaítéléséhez iskola látogatási igazolást, illetve jogviszony igazolást kell
becsatolni.
A határozatról értesülnek:
1./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség pénzügyi
főelőadó
2./ Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltség igazgatási
előadó

7./ Dr. Szép Béláné: Elmondja, hogy ismert a képviselő-testület előtt, hogy
Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodását 2013.
június 30-ig felül kellett vizsgálni, mely itt meg is történt. A testületi határozatban azonban
elírás történt, mert a korábbi tárulási megállapodás aláírásának dátuma tévesen került a
határozatba, ezért azt módosítani kell. Időközben változott a szakágazat elnevezése és a
422100 folyadék szállítására szolgáló közmű építése szakágazat törlésre került. Helyette a
társulási megállapodásba a 429900 egyéb m.n.s. építést kell feltüntetni.
Javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi
határozatot hozta:
315.

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
54/2013. (VIII.15.) számú
határozata
A 37/2013. (VI.13.) számú határozat módosításáról

A Képviselő-testület:
A 37/2013. (VI.13.) számú határozat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
1./ A 2010. május 11. napján kelt Tiszaszentmárton-Zsurk Víziközmű Beruházási
Társulás
társulási megállapodását hatályon kívül helyezi és a jelen testületi határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetű társulási megállapodást elfogadja.
2./ A társulási megállapodás 2. pontjában a szakágazat és a szakfeladat megnevezését az
alábbiak szerint módosítja:
- 429 900 Egyéb m.n.s. építés
A határozatról értesülnek:
1./ Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége Nyíregyháza

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

Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
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