Jegyzőkönyv
Készült:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-ei
soron következő üléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Pollák Tibor, Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre, Fekete József,
Majercsik Zoltán, Vargáné Kalmár Éva, Veres Kálmán
Tanácskozási joggal meghívottak:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, Hasznos Éva, Pomázi Károlyné
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 10 fő képviselőből 8 fő jelen van, Vizi Zsolt jelezte az ülésről való távolmaradását, Romanek
Róbert nem jelezte.
Az érvényben lévő SzMSz alapján jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Fekete József testületi tagot.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással elfogadta Fekete József
testületi tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kéri a testület tagjait, aki elfogadja a napirendi pontokat, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:
Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról

Előadó:
Pollák Tibor
polgármester

2. Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
szabályairól szóló 21/2004. (IV.20.) rendelet módosításáról szóló
jegyző
21/2009. (XI.19.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
3. Határozati-javaslat középiskolás tanulók támogatására

Pollák Tibor
polgármester

4. Határozati-javaslat a Körös-Tisza menti Önkormányzatok
hulladékrekultivációs társulása létrehozásáról

Pollák Tibor
polgármester

5. Határozati-javaslat szavazatszámláló Bizottság tagjainak
és póttagjainak megválasztásáról

Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet
jegyző

6. Egyéb kérdések
1. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint. Elmondja, hogy a
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta.
Hozzászólások:
Fekete József: mennyi a hitelfelvétel?
Pollák Tibor polgármester: a számlahitel 15 millió forint.
Fekete József: a számlahitel ki van merítve?
Pollák Tibor polgármester: igen.

Fekete József: az ő utcájában a mai napig nem működik a szennyvízrendszer, pedig ő rendesen fizeti
a díjat, a szolgáltatást nem nyújtják megfelelően, sőt egyáltalán nem.
Pollák Tibor polgármester: múlt héten megérkezett a társulás számlájára az állami támogatás. Nem
akar már több pénzt beleinvesztálni. Ez a társulás nagyon sokba kerül. Megoldást kellene találni az
üzemeltetésre, de ő hiába nem szavazza meg a döntéseket, egyedül nem tud mit csinálni, ha a többi
polgármester egyetért. Egyedül Pomázi Ferenc fogadja el az ő érveit.
Fekete József: sajnos annak idején hanyag, trehány munkával végezték a kivitelezést, a műszaki
ellenőr sem képviselte megfelelően a falu érdekét. Azért döntöttek a társulásról, hogy jobban
működjön, és kevesebb legyen a költség.
Pollák Tibor polgármester: sajnos társulási ülésen többségben elfogadják a döntéseket. 1 millió
forinttal többet számláztak le szippantásra is.
Fekete József: a belső szennyvízrendszer dugulás elhárítását saját magának kell fizetnie. Majd nem
fogja fizetni a szennyvízdíjat és az elhárítást is átterheli.
Demjén Imre: éjszaka nincs vákuum. Leszippantják a szennyvizet, de mire kiérnek megint megtelik,
így nem javítják meg a szelepeket. Nagyon sok a vákumhiba. Külső céget bíztak meg a szelepek
megjavítására. Amit beépítenek szelepet rosszabb minőségű, mint ami volt, és a régi szelepeket el is
vitték.
Fekete József: az elmúlt 8 évben nem volt ennyi probléma, mint ebben az egy évben.
Pollák Tibor polgármester: ezt az évet hagyta így, januártól máshogy kell csinálni, de sajnos egyedül
nem tud mit tenni. Tiszasülyön a legrosszabb a helyzet.
Demjén Imre: társulás nélkül nem lehet üzemeltetni a telepet. Meg kell próbálni képviselni az
érdekeket.
Vargáné Kalmár Éva: 7,5 millió kifizetetlen számla van, melyre nincs fedezet.
Pollák Tibor polgármester: nem akarja kifizetni a 8. havi szennyvíz számlát és erre az évre a többit
sem.
Fekete József: kezdeményezni kell a társulás költségvetésének felülvizsgálatát és a kiadások
csökkentését.
Pollák Tibor polgármester: társulási tanács ülésen elmondta, hogy nem tud tovább finanszírozni.
Fekete József: ilyen körülmények között nem alkalmas a társulás vezetése erre a munkára.
Pollák Tibor polgármester: ha kilépnek a társulásból, elzárják az elvezetést. Ő egyedül hiába
próbálkozik kevés a többiekkel szemben.
Fekete József: a polgármesteri hivatal telefonköltsége hogy alakult?
Pollák Tibor polgármester: körülbelül a felére csökkent, de majd pontosan megnézik a pénzügyes
ügyintézők.
Fekete József: mennyi a helyi adók bevétele? Mennyi lesz a hiány? A következő évben túlfizetés
miatt vissza kell fizetnie az önkormányzatnak az iparűzési adót. A vállalkozóknak 2009. év után kell
adó fizetnie, de 2010-ben nem lesz bevétele, miből fogják majd megfizetni?
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: sajnos ezen nem tudnak változtatni, az adózás szabályait
törvény írja elő.
Fekete József: személyi jellegű kiadások félévkor 55 %, ez hogyan lehetséges?
Pomázi Károlyné: a közcélúak foglalkoztatásából adódik, mivel utólag finanszírozzák.
/Megérkezik Csörögi Tibor képviselő az ülésre./
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Fekete József: nagyon sok a vízdíjhátralék, ez majd a vízdíj emeléséhez fog vezetni, megint azoknak
a kárára akik eddig is fizették a vízdíjat. Vízórát öten mennek olvasni. Gyökeres változtatásokra van
szükség. Az iskola-óvoda pénzeszköz átadására miből lesz fedezet?
Vargáné Kalmár Éva: szeptemberig 15 millió forintot kell utalni.
Fekete József: reális hiány mennyi lesz?
Pollák Tibor polgármester: hátralékok behajtása folyamatban van, valamint központi támogatásokat
is fognak még kapni. Év végéig kb. 25 millió forint lesz a hiány.
Fekete József: ha így haladnak lesz az még 50 millió forint is. A bérleti díj nem fog befolyni, ő ezt
tervezéskor mondta. Ezek a költségvetési táblázatok az állam felé jók, de a képviselő-testület felé a
beszámolóhoz nem alkalmas, neki feladja a leckét. Egyszerűbb formába kellene ide beterjeszteni.
Vargáné Kalmár Éva: az ÖNHIKI-re van esély?
Pomázi Károlyné: most készítik, jelen pillanatban nem jogosult az önkormányzat a támogatásra, de
próbálkoznak.
Csörögi Tibor: szeretne egy kimutatást a kifizetetlen számlákról, vagy arról, hogy mik várhatóak.
Ekkora hiány nem volt még, mire át kell adni a posztokat. A beszámolóban lévő számok nem fognak
változni. A lényeget kellene táblázatba foglalni.
Vargáné Kalmár Éva: javasolja a beszámoló elfogadását és a költségvetés módosítását. Kellett volna
készíteni intézkedési tervet. Máskor és készült már el intézkedési terv, pedig akkor nem volt ilyen
nagy gond.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért az önkormányzat 2010. évi I. félévi költségvetési
beszámolójával, az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta meg:
71/2010.(IX.15.) Kt. számú határozat
Tiszasüly Községi Önkormányzat I. félévi
beszámolója
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet
szerint elfogadta Tiszasüly Községi Önkormányzat I. félévi beszámolóját.
Erről értesülnek:
1.
Pollák Tibor polgármester helyben
2.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben
3.
Képviselő-testület tagjai helyben
4.
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki egyetért a rendelet megalkotásával az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint
megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.02.) rendelet
módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 7/2010. (IX.15.)
rendeletét.
2. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Bozsóné Dr. Pravda Erzsébetnek.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja,
hogy a pénzügyi bizottság a rendelet módosítást tárgyalta és elfogadásra javasolta.
Hozzászólások:
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Fekete József: ezt a módosítást február végéig már meg kellett volna csinálni.
Pollák Tibor polgármester: amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri a testület tagjait,
aki egyetért a rendelet megalkotásával az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással a melléklet szerint
megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004.
(IV.20.) rendelet módosításáról szóló 8/2010. (IX.15.) rendeletét.
3. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján.
Hozzászólások:
Vargáné Kalmár Éva: évek óta ennyi a támogatás összege. Javasolja, hogy ez az összeg idén 8.000.Ft legyen.
Fekete József: az önkormányzat nem áll olyan anyagi helyzetben, hogy ezen összeget most emeljék.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért Vargáné Kalmár Éva javaslatával az szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 1 tartózkodás
elutasította Vargáné Kalmár Éva javaslatát.
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szavazattal

Pollák Tibor polgármester: aki egyetért az eredeti határozati javaslattal a melléklet szerint, kérem
szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta meg:
72/2010.(IX.15.) Kt. számú határozat
tiszasülyi középiskolás tanulók
támogatása
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszasüly községben élő,
középiskolás, illetve nappali középfokú oktatási intézményben tanuló diákok részére
5.000.-Ft, azaz – ötezer forint – rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg,
tankönyvtámogatásra.
A támogatást nem igényelhetik azok a tanulók, akik ingyenes tankönyvellátásban
részesültek.
Az iskolába járás tényét iskolalátogatási igazolással kell igazolni, amely a 2010/2011.
tanévre vonatkozik.
Erről értesülnek:
1. Pollák Tibor polgármester,
2. Képviselő-testület tagjai helyben,
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
4. Nagyné Csajbók Dorottya gyámügyi előadó.
4. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet alapján. Elmondja, hogy a
hulladékrekultiváció kapcsán társulást kell létrehozni, mert csak társulási formában lehet pályázni.
Hozzászólások:
Fekete József: mekkora összeget kell fizetni és mikor?
Pollák Tibor polgármester: már erre fizettek.
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Demjén Imre: javasolja, hogy ebből a pályázatból ne maradjanak ki. Ha nem lépnek be a társulásba,
akkor nem tudnak pályázni. Így minimális összegért tudják megvalósítani a rekultivációt.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal a melléklet szerint, kérem szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta meg:
73/2010.(IX.15.) Kt. számú határozat
A Körös-Tisza menti Önkormányzatok
Hulladékrekultivációs Társulása létrehozásáról

1. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Szelevényi és az
egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések
szilárdhulladéklerakóinak térségi szintű rekultivációs programját (kódszám: KEOP-7.2.3.02008-0036) a Társulást alkotó településekkel együtt, közös beruházási program keretében
valósítja meg.
2. Tiszasüly Községi Önkormányzat az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása
céljából megalapítja a jogi személyiséggel rendelkező Körös-Tisza menti Önkormányzatok
Hulladékrekultivációs Társulást. A képviselő-testület a társulási megállapodást és mellékleteit
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a
társulási megállapodást Tiszasüly Községi Önkormányzat képviseletében aláírja.
3. A képviselő-testület Tiszasüly Községi Önkormányzatának képviselőjeként a polgármestert
delegálja.
4. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Társulás székhelye Öcsöd legyen.
5. A képviselő-testület elfogadja, hogy a társulás, mint beruházó projektgazda pályázatot
nyújtson be „A települési és szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” tárgyú, KEOP 2.3.0 kódszámú pályázati konstrukcióra.
6. A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges saját erőt biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban és a társulási
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Társulás működése és beruházás megvalósítása
érdekében szükséges további megállapodásokat megkösse azzal, hogy az önkormányzatot érintő
pénzügyi kötelezettségvállalást jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.
1.
2.
3.
4.
5.

Erről értesülnek:
Pollák Tibor polgármester helyben
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben
Képviselő-testület tagjai helyben
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Öcsöd Polgármesteri Hivatal

5. Napirendi pont megtárgyalása:
Pollák Tibor polgármester: átadja a szót Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzőnek.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: ismerteti a határozati javaslatot a melléklet szerint, elmondja,
hogy nagyon nehéz volt összeállítani a bizottságot.
Pollák Tibor polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal a melléklet szerint, kérem szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta meg:
74/2010.(IX.15.) Kt. számú határozat
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
és póttagjainak megválasztása
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Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottság
tagjait illetve póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:
1. számú szavazókör
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Általános Iskola
Tiszasüly
Móra F. út 26.
1. Csótó Andrásné
2. Tótáné Kovács Éva
3. Nemes Szabó József
Póttagok:
1. Magyar Zsigmondné
2. Czékus Józsefné
3. Fullajtárné Vallyon Ágnes
4. Varga Lajosné

tag
tag
tag

Tiszasüly, Fő út 55.
Tiszasüly, Fő út 8.
Tiszasüly, Fő út 56.

póttag
póttag
pótttag
póttag

Tiszasüly, Fő út 51.
Tiszasüly, Móra Ferenc 21.
Tiszasüly, Széchenyi út 63.
Tiszasüly, Móra Ferenc út 13.

2. számú
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
Nyugdíjas Klub Tiszasüly
Kiséri út 21.
1. Benkő Lászlóné
2. Ádám Ferencné
3. Katona Lászlóné
Póttagok:
1. Csillikné Katona Erzsébet
2. Nagyné Juhász Erika
3. Oláh Andrásné
4. Nagy Szilveszterné

tag
tag
tag

Tiszasüly, Vasvári út 6.
Tiszasüly, Rákóczi út 19.
Tiszasüly, Kossuth L. u. 2.

póttag
póttag
póttag
póttag

Tiszasüly, Berze Nagy János út 14.
Tiszasüly, Patika út 1.
Tiszasüly, Kossuth L. u. 27.
Tiszasüly, Széchenyi út 31.

Erről értesül:
1. Pollák Tibor polgármester, helyben
2. Szavazatszámláló bizottságok tagjai
3. Helyi Választási Iroda vezetője
6. Napirendi pont megtárgyalása:
a.) Ivóvízminőség-javító pályázat
Pollák Tibor polgármester: ismerteti a napirendi pontot a melléklet szerint.
Hozzászólások:
Csörögi Tibor: ki a gesztor?
Pollák Tibor polgármester: Nagykörű.
Aki egyetért a határozati javaslattal a melléklet szerint, kérem szavazzon.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta meg:
75/2010.(IX.15.) Kt. számú határozat
A Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű,
Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Környezet és Energia Operatív Program
keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0
kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozásáról
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1.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Csataszög,
Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőségjavítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó 686 718 109.- Ft
beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 83,21%)

2.

Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára.

3.

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a társulási
megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához
szükséges 115.332.246 Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá
eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 16,79%)
Önrész hitel nélkül (Ft)
Település
Önrész
Önerő tám.
összesen
Csataszög
16 026 919
9 616 151
Nagykörű
32 978 178
19 786 907
Hunyadfalva 12 974 349
7 784 609
Kőtelek
34 152 157
20 491 294
Tiszasüly
19 200 643
11 520 386
Összesen
115 332 246
69 199 347

4.

Saját forrás
6 410 768
13 191 271
5 189 740
13 660 863
7 680 257
46 132 899

Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás nem áll
rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
1. Pollák Tibor polgármester helyben
2. Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
5. Érintett települések önkormányzatai
b.) egyéb kérdések
Fekete József: előző testületi ülésen kimutatást kért, hogy az ügyvéd részére mennyi díj lett kifizetve.
Pollák Tibor polgármester: januárban 450.000.-Ft-ot ez a társulás költsége, az önkormányzat fizette
ki, de a szennyvízdíj utalásnál ennyivel kevesebbet utaltak, valamint a kőtelki perért 49.560.- Ft.
Fekete József: ez a testület hozott egy olyan határozatot, hogy megszakítja ezzel az ügyvéddel a
kapcsolatot.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: folyamatban lévő ügyekben nem célszerű változtatni az
ügyvéd személyében.
Fekete József: az önkormányzat két évre adott bérbe egy területet üzemanyagkút létrehozására.
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Pollák Tibor polgármester: a bérlő Székely Tibor visszaadná a területet, mert az üzemanyagkút
megépítéséből nem lesz semmi.
Vargáné Kalmár Éva: kérni kell az eredeti állapot visszaállítását.
Fekete József: a gulyagyepi fúrásoknak milyen eredménye lett?
Pollák Tibor polgármester: laborvizsgálati eredmény van, mely nem rossz. Szponzoráló kellene, és
több fúrást is el kellene végezni. Növényvédő állomáson lett bevizsgálva a minta, finomabb vizsgálat
is kellene, de az nagyon drága.
Fekete József: felmondták az agyaggödör bérleti szerződését?
Pollák Tibor polgármester: igen felmondták a szerződést májusban, megtörtént a fizetésre történő
felszólítás is. A bíróságon nem jelent meg.
Fekete József: mennyibe került a kő az utak kátyúzásához?
Pollák Tibor polgármester: 4200-5200. – Ft köbmétere.
Vargáné Kalmár Éva: honnan került a kövek beszerzésre?
Pollák Tibor polgármester: jászkiséri Krizsai Sándortól.
Fekete József: nem sokat ért, de a keréktörő kátyúk ellen jó volt.
Jó lett volna, ha a polgármester utolsó testületi ülésen beszámol a 4 éves munkájáról, hogy mi sikerült,
illetve mi nem.
Pollák Tibor polgármester: elmondja a 4 évi munkát, pályázatokat stb.
Fekete József: a negatívumokat is jó lett volna kiemelni.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: érkezett hozzá egy levél Nagyné Balázs Marianntól, aki kérte,
hogy olvassa fel testületi ülésen.
Levél felolvasása.
Pollák Tibor polgármester: hozzá érkezett egy névtelen levél kéri, hogy zárt ülésen tárgyalják meg a
levél tartalmát.
A képviselő-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja a munkát.

Kmf.

/:Pollák Tibor:/
polgármester

/:Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet:/
jegyző

/:Fekete József :/
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jegyzőkönyv-hitelesítő

Tiszasüly Község
Jegyzőjétől

Iktatószám:299/13/2010

XIII.
Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. szeptember 15-ei soron következő ülésének jegyzőkönyve

71/2010.(IX.15.) Kt. számú
határozat

Tiszasüly Községi Önkormányzat I. félévi
beszámolója

7/2010. (IX.15.)
rendelet (III.02.)

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.
rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalásáról

8/2010. (IX.15.)
rendelet

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2004. (IV.20.) rendelet módosításáról

72/2010.(IX.15.) Kt. számú
határozat

T iszasülyi középiskolás tanulók
támogatása

73/2010.(IX.15.) Kt. számú
határozat

A Körös-Tisza menti Önkormányzatok
Hulladékrekultivációs Társulása létrehozásáról

74/2010.(IX.15.) Kt. számú
határozat

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
és póttagjainak megválasztása

75/2010.(IX.15.) Kt. számú
határozat

A Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű,
Tiszasüly Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Környezet és Energia Operatív Program
keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0
kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás
finanszírozásáról

Készült: 3 példányban
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