
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 
megtartott ülésének: 
a./  Tárgysorozata 
b./ jegyzőkönyve 
c./  határozatai :  231-235.  /2014. 
d./rendeletei: …./2014 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 

 

1. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választásának eredményéről 
      Előadó: Mónus Zoltánné HVB elnöke 

2.  Képviselők eskütétele 

3.  Polgármester eskütétele 

4.  Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
      Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 

5. Előterjesztés alpolgármester megválasztására szavazatszámláló bizottság létrehozására 
      Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

6. Előterjesztés alpolgármester választására, eskütételére, tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapítására 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

7. Előterjesztés a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására 
            Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 

8. Előterjesztés Önkormányzati Bizottságok elnökének és tagjainak megválasztására  
      Előadó: Szűcs Dezső polgármester 

9.  Külsős bizottsági tagok eskütétele 

Egyebek 

M  e  g  h  í  v  o  t  t  a  k:  
1./ Dr. Szép Béláné  jegyző 
2./ Kovács Lajosné Záhonyi Járási Hivatal Vezetője 
3./ Mónus Zoltánné HVB elnöke 
4./ Sallai Károlyné-  iskola igazgató 
5./  Csernyiné Kovács Gabriella óvodavezető  
6./ Horváth Tiborné,Nagy Csaba külsős bizottsági tagok 
7./Márkus László lelkész 
8./ Orosz Tímea –intézményvezető 
9./ Nemzetiségi Önkormányzat tagjai részére 

Tiszaszentmárton, 2014. október 22.       Szűcs Dezső sk. 

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

 
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-
én  a házasságkötő teremben megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                        Boros Gyula képviselő 
  Kovács Gábor képviselő 
  Molnár László képviselő 
  Perka Albertné képviselő 
  Szabó Károly képviselő 
  Szélné Pap Aranka képviselő                        

 
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző 
  Takács Edina megbízott aljegyző 

Mónus Zoltánné a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
                        Kovács Lajosné Záhonyi Járási Hivatal hivatalvezetője 
                        Pethő Zoltánné iskolaigazgató-helyettes 
                        Csernyiné Kovács Gabriella óvodavezető 
  Márkus László lelkész 
  Orosz Tímea Mándoki Szociális Központ vezetője 
  Horváth Tiborné bizottsági tag 
 
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelent vendégeket, a képviselőket és a 
HVB elnökét. Az alakuló ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a 7 tagból 7 fő jelen van az 
ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 9 napirendi pontot tárgyalja meg a testület. Ezzel a 
képviselő-testület 7 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. Képviselők eskütétele 
 
Szűcs Dezső: A jogszabály értelmében a települési képviselőknek és a polgármesternek esküt 
kell tenniük munkájuk megkezdése előtt. Először a képviselő-testület tagjait kéri fel az eskü 
letételére. Felkéri Dr. Szép Béláné jegyzőt, hogy az eskü szövegét olvassa elő.  
 

A települési képviselők ünnepélyes keretek között a jogszabályban előírt esküt letették és a 
képviselő-testület tagjai aláírták az esküokmányt. 

 
Tárgy: (2) Polgármester eskütétele 
 
Dr. Szép Béláné jegyző előolvassa a polgármesteri eskü szövegét.  
 
Szűcs Dezső polgármester ünnepélyes keretek között a jogszabályban előírt esküt letette és a 

polgármester úr aláírta az esküokmányt. 
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Szűcs Dezső polgármester felkéri a HVB elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját az 
önkormányzati választásról. 
 
 
Tárgy: (3) Tsp. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 
                           választásának eredményéről 
 
Előadó: Mónus Zoltánné HVB elnöke 
 
Mónus Zoltánné: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a választást 
megelőzően a helyi választási bizottság, amely ellátta a szavazatszámláló bizottság munkáját 
is, több alkalommal ülésezett. Nyilvántartásba vették a jelölteket, soroltak arról, hogy milyen 
sorrendbe kerüljenek fel a jelöltek a szavazólapra, jóváhagyták a szavazólap adattartalmát.   
 
Nyilvántartásba vettek: 19 képviselő jelöltet, 2 polgármester jelöltet és a Lungo Drom 
ajánlásával 5 kisebbségi képviselő jelöltet, mely közül a választást megelőzően 1 képviselő-
jelölt visszalépett.  
 
2014. október 12.-én megtörtént a választás, választás estéjén határozatot hoztunk a választás 
eredményességéről és megállapítottuk, hogy polgármesteri mandátumot 1 fő, képviselői 
mandátumot 6 fő, kisebbségi képviselői mandátumot pedig 3 fő szerzett.  
 
Elmondja, hogy a névjegyzékben 947 választópolgár szerepelt, melyből 499 fő ment el 
szavazni. Polgármesteri mandátumot 299 szavazattal Szűcs Dezső szerzett, Szélné Pap 
Aranka 191 db. volt. 
 
Egyéni listán mandátumot szerzett Molnár László 188, Szabó Károly 132, Perka Albertné 
161, Boros Gyula 157, Kovács Gábor 162, Szélné Pap Aranka 227 szavazattal. 
 
A nemzetiségi névjegyzékben 34 fő szerepelt és 25 fő jelent meg a választáson. 24 szavazatott 
kapott Papp Imre, szintén 24 szavazatot ifj. Papp Imre, 21 szavazatot Szabó József és 2 
szavazatot Kovács Zoltán. Ezek alapján a képviselő-testület tagjai Papp Imre, ifj. Papp Imre 
és Szabó József. 
Minden képviselő munkájához sok sikert és jó egészséget kíván. 
 
Szűcs Dezső: Gratulál a képviselőknek a megválasztásukhoz és eredményes munkát kíván 
mindenkinek. Köszöni a HVB elnökének Mónus Zoltánnénak és a bizottság többi tagjának a 
munkáját. 
 

Tárgy: (4) tsp.  Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének meg- 
      állapítására 
 
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 
Dr. Szép Béláné: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapításra vonatkozó szabályokat. Korábban a képviselő-testület 
állapította meg a polgármester illetményét, de megváltozott az illetmény megállapítására 
vonatkozó szabály. Az új önkormányzati törvény kimondja, hogy a helyettes államtitkár 
illetményének a 40%-ában kell megállapítani a polgármester illetményét. A költségtérítése az 
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alapilletményének a 15 %-a. Az önkormányzati törvény kategóriákat állít a település 
lakosságszáma alapján 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról a képviselő-testületnek 
határozatot kell hoznia, de a jogszabályi előírásokon nem változtathat. 
 
Szűcs Dezső szavazásra teszi azt a javaslatot, hogy a polgármester illetménye 299.200,- Ft-
ban, a költségtérítése pedig ennek a 15 %-ában kerüljön megállapításra, mellyel a képviselő-
testület 6 egyhangú igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetértett és a következő határozatot 
hozta: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

231/2014. (X. 27.) számú 

h a t á r o z a t a  
 

polgármester illetményének, költségtérítésének a megállapítására 
 
A Képviselő-testület: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 71. § (4) 
bekezdése alapján Szűcs Dezső Tiszaszentmárton, Rákóczi út 9. szám alatti lakos, 
polgármester illetményét 2014. október 12. napjától havi bruttó 299.200 Ft összegben állapítja 
meg.  
 
A polgármester havi 44.880 Ft összegű költségtérítésre jogosult.  
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Szűcs Dezső polgármester 
2./ Pénzügyi főelőadó 

Tárgy: (5) Előterjesztés alpolgármester megválasztására szavazatszámláló bizottság  
                   létrehozására 
 
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az önkormányzati törvény értelmében a képviselő-testület a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel alpolgármestert választ a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére.  
 
A titkos szavazás lebonyolítására egy 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell létre hozni. A 
bizottság ideiglenes bizottságként működik. A bizottság tagjainak javasolja Szélné Pap 
Arankát, Molnár Lászlót és Perka Albertnét. A bizottság elnökének Szélné Pap Aranka 
képviselőt javasolja. 
 
Szűcs Dezső polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-
testület 7 egyhangú, igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 
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Képviselő-testületének 

232/2014. (X. 27.) számú 

h a t á r o z a t a  

A szavazatszámláló bizottság létrehozásáról  
 

Képviselő-testület: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3)  
bekezdése alapján Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre az alpolgármester 
megválasztásához a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
A szavazatszámláló bizottság tagjai: 
1./ Szélné Pap Aranka elnök, 
2./ Molnár László és 
3./ Perka Albertné tagok.                                                        
  
A határozatról értesülnek: 
1./ A bizottság tagjai 
 
 
Tárgy (6) Előterjesztés alpolgármester választására eskütételére, tiszteletdíjának,  
                 költségtérítésének  megállapítására 
 
 Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Az alpolgármester tisztség betöltése fontos feladat. Erre a tisztre javaslom 
Boros Gyula képviselőt. Mindenki ismeri, a településen él és köztiszteletben áll. A 
településünk érdekeit, szem előtt tartva tevékenykedik és tevékenykedett az előző ciklusban 
is, mint alpolgármester. 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra és tiszteletdíjának 15 %-ában 
költségtérítésre jogosult. A jogszabály szerinti tiszteletdíj alsó határa bruttó 104.703,-Ft, a 
felső határa 134.618,- Ft, melyet az önkormányzati költségvetésből kellene kigazdálkodni. 
Erre finanszírozást nem kap az önkormányzat.  
 
Felkéri a szavazatszámláló bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
Kiosztásra kerülnek a szavazólapok. A szavazás lebonyolításának idejére a polgármester 
szünetet rendel el. 
 
A képviselők titkos szavazása után a szavazatszámláló bizottság elnöke Szélné Pap Aranka az 
eredményt kihirdette. A szavazatok megszámlálása után megállapítja, hogy a szavazás 
eredményes, mivel az urnában 6 szavazócédulán, 6 igen szavazat volt látható Boros Gyula 
neve mellett, így a képviselő-testület Boros Gyulát megválasztotta alpolgármesternek. 
 
A titkos szavazás eredményhirdetése után Boros Gyula alpolgármester az esküt letette és 
aláírta az esküokmányt. Az eskü szövegét Dr. Szép Béláné jegyző olvasta elő. 
 
Boros Gyula: Megköszöni a polgármester úr és a képviselő-testület tagjainak megtisztelő 
bizalmát, hogy alpolgármesternek választottak.  Elmondja, hogy igyekezni fog ezt a tisztséget 
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a legjobb tudása szerint ellátni. Megemlíti, hogy ő nem a tiszteletdíj miatt indult 
képviselőnek, illetve vállalja az alpolgármesteri feladatok ellátást, ő nem akarja az 
önkormányzat költségvetését terhelni, erről írásban is nyilatkozik. 
 
Dr. Szép Béláné:  Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselő-
testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával.  
 
Szűcs Dezső: Javasolja, hogy alpolgármester úr kérésének megfelelően a tiszteletdíját  a 
korábbi összegben, 50.000 Ft-ban állapítsa meg a képviselő-testület, a költségtérítése pedig 
ennek legyen a 15 %-a.  
 
Az elhangzott javaslat és a titkos szavazás eredményeként a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

233/2014. (X. 27.) számú 

h a t á r o z a t a  
 

az alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapításáról 
 
A Képviselő-testület: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. §-a alapján 
Boros Gyulát helyi képviselőt titkos szavazással alpolgármesterré választja a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére. 
 
Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. 
 
Tiszteletdíját havi bruttó 50.000 Ft-ban állapítja meg. 
 
Költségtérítését 7.500 Ft-ban állapítja meg. 
 
A határozatról értesülnek 
1./ Alpolgármester 
2./ Pénzügyi főelőadó 
 
Tárgy: (7) Tsp. Előterjesztés a képviselő-testület  Szervezeti és Működési  
                          Szabályzatának  módosítására 
                            
Előadó: Dr. Szép Béláné jegyző 
 
Dr. Szép Béláné: A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát elsősorban azért 
kell módosítani mivel, a választás miatt változott a képviselő-testület összetétele, illetve 
változik a bizottságok elnevezése és összetétele.  Több helyen szerepel a rendeletben a 
Polgármesteri Hivatal elnevezés. Mivel az elmúlt év márciusában létrejött a Tiszabezdédi 
Közös Önkormányzati Hivatal, ezt szabályzaton át kell vezetni. Vannak a rendeletben olyan 
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önként vállalt feladatok, melynek már nem tesz eleget a képviselő-testület, ezek kivétele is 
szükségessé vált a szabályzatból. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, így Szűcs Dezső 
polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet, mellyel a képviselő-testület 7 
egyhangú, igen szavazattal egyetértett és az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Tiszaszentmárton Község 

Önkormányzati képviselő-testületének 

8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.19.) önkormányzati rendelet 
1. § (3), (4), (7) és (9) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 
 
(3) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: 
a) polgármester, 
b) képviselő-testület bizottságai, 
c) Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége látja el. 
 
(4) Az önkormányzati képviselő-testület, a polgármester, a képviselő-testület bizottságai és a 
Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltségének a székhelye: 
4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. 
 
(7) A képviselő-testület bizottságainak elnevezése: 
a) Szociális, Kulturális, Sport és Oktatási Bizottság, 
b) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság, 
c) Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget vizsgáló Bizottság. 
 
(9) A Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltségének 
körbélyegzője: Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége 
középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 
2.§ A rendelet 4. § (1) bekezdés d) és f) pontját törli, mely a kommunális hulladék díjának 
részbeni átvállalására és a szociális földprogramra utal. 
 
3.§ A rendelet 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni egy példányban, melyet az ülést 
követő 15 napon belül elektronikusan meg kell küldeni a Nemzeti Jogszabálytárba a 
Törvényességi Felügyelet részére. 
 
4.§ (1) A rendelet 21. § (1), (2), (7), (8) (9) és (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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(1) A képviselő-testület állandó jelleggel Szociális, Kulturális, Sport és Oktatási Bizottságot, 
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottságot és Településüzemeltetési és 
Összeférhetetlenséget vizsgáló Bizottságot működtet. 
 
(2) A bizottságok elnökkel együtt 3 tagból állnak. 
 
(7) A bizottságok üléseit a jegyző koordinálja. A Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Tiszaszentmártoni Kirendeltsége készíti el az ülés meghívóját és jegyzőkönyvét. 
 
(8) A Pénzügyi Bizottság neve Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottságra változik. A 
bizottság feladatköréből törlésre kerül a h) pont, mely az összeférhetetlenségi eljárás 
lefolytatására utalt.  
 
(9) A Településfejlesztési, foglalkoztatásügyi és beruházás felügyelői bizottság neve 
Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget vizsgáló Bizottságra változik. Feladatköre 
kiegészül egy f) ponttal mely szerint lefolytatja az összeférhetetlenségi és a méltatlansági 
vizsgálatot. 
 
(10) A Szociális, egészségügyi és oktatási bizottság neve  Szociális, Kulturális, Sport és 
Oktatási Bizottságra változik. Feladatköre h)  pontjából törlésre kerül a méltányossági 
közgyógyellátás megállapítására, illetve a lakásfenntartási támogatás megállapítására 
vonatkozó rendelkezés. 
 
(2) A 21. § (17) bekezdése törlésre kerül. 
 
5.§ A rendelet 24. és 25. §-ában a Polgármesteri Hivatal elnevezése Tiszabezdédi Közös 
Önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége névre változik.   
 
6.§ A rendelet 1. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

1. melléklet A képviselő-testület tagjainak névsora: 
 
l) Szűcs Dezső 
2) Boros Gyula 
3) Kovács Gábor 
4) Molnár László 
5) Perka Albertné 
6) Szabó Károly 
7) Szélné Pap Aranka 

 
7. § Ez a rendelet 2014. október 27-én 16 óra 50 perckor lép hatályba. 
 
Szűcs Dezső       Dr. Szép Béláné 
polgármester       jegyző 
 
 
Tárgy: (8) Tsp. Előterjesztés önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak a  
                  megválasztására 
                            
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
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Szűcs Dezső: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy az elmúlt évben három bizottság segítette 
a képviselő-testület munkáját. A szervezeti és működési szabályzat módosításával a három 
bizottság elnevezése megváltozott és a jövőben minden bizottság három taggal fog működni.  
Javasolja, hogy a Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget vizsgáló Bizottság elnöke 
Molnár László legyen, tagjai Kovács Gábor képviselő és Nagy Csaba nem önkormányzati 
képviselő legyenek. A Szociális, Kulturális, Sport és Oktatási Bizottság elnöke Perka 
Albertné legyen, tagjai pedig Szélné Pap Aranka képviselő és Horváth Tiborné nem 
önkormányzati képviselő. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság elnöke Szabó 
Károly legyen, tagjai pedig Perka Albertné és Szélné Pap Aranka képviselők legyenek. 
Megemlíti, hogy a bizottságok összetételét a képviselőkkel korábban egyeztette, mindenki 
vállalja a bizottsági tagságot. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban más hozzászólás nem volt, Szűcs Dezső polgármester 
szavazásra tette fel az elhangzott javaslatot, mellyel a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

234/2014. (X. 27.) számú 

h a t á r o z a t a  
 

önkormányzati bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról 
 
A Képviselő-testület: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. §-a alapján 
az önkormányzati bizottságok elnökévé és tagjaivá a képviselő-testület megbízatásának az 
időtartamára az alábbi személyeket választja: 
 
Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget vizsgáló Bizottság: 
Molnár László elnök 
Kovács Gábor képviselő tag 
Nagy Csaba nem önkormányzati képviselő tag 
 
Szociális, Kulturális, Sport és Oktatási Bizottság: 
Perka Albertné elnök 
Szélné Pap Aranka képviselő tag 
Horváth Tiborné nem önkormányzati képviselő tag 
 
Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat kezelő Bizottság: 
Szabó Károly elnök 
Szélné Pap Aranka képviselő tag 
Perka Albertné képviselő tag 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ önkormányzati bizottságok elnökei és tagjai 
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Tárgy: (8) Tsp. Nem önkormányzati képviselő, külső bizottsági tagok eskütétele 
                            
Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy a bizottságokba megválasztott nem önkormányzati képviselő 
tagok csak úgy kezdhetik meg a munkájukat, ha a képviselő-testület előtt esküt tesznek. 
Felkéri Horváth Tibornét és Nagy Csabát, hogy tegyék le az esküt. Felkéri Dr. Szép Bélánét 
az eskü szövegének az előolvasására. 
 
Nagy Csaba és Horváth Tiborné letették a törvényben előírt esküt és aláírták az esküokmányt. 
 
Egyebek 
 
1./ Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület a 
Nemes Gáborné helyiség bérbeadása iránti kérelmét. Akkor a testület úgy döntött, hogy a 
kérelmező nézze meg a helyiséget és ha a jelenlegi állapotában elfogadja, akkor fog döntést 
hozni a testület a bérbeadásról. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kérelmező a helyiséget 
megtekintette a helyi rendeletben foglalt feltételekkel bérbe kívánja venni. 
 
Szűcs Dezső javasolja, hogy adják bérbe a temető melletti nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget Nemes Gáborné részére a helyi rendeletben foglalt feltételekkel, mellyel a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
235/2014. (X. 27.) számú 

h a t á r o z a t a  

üzlethelyiség bérbeadásáról 
 
A Képviselő-testület: 
 
Nemes Gáborné Tiszaszentmárton, Rákóczi út 4. szám alatti lakos részére – kérelmére -  
bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló, 350 hrsz-ú, Táncsics út 7. szám alatt található 
tápbolt melletti üresen álló, 20 m2-nél kisebb helyiséget, szolgáltató helyiség kialakítására.  
 
A helyiség bérleti díját a 12/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2004. 
(V.01.) rendelet alapján 4 830 Ft + ÁFA/hónap összegben állapítja meg. A ráfordítás költsége 
elszámolható a bérleti díjban. 
 
A határozatról értesülnek: 
1./ Nemes Gáborné Tiszaszentmárton, Rákóczi út 4. 
2./ pénzügyi főelőadó helyben 

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

K.m.f. 
 
Szűcs Dezső        Dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 


