
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-i 

testületi ülésének 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete: - 

határozatai: 52 - 58 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 
1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda étkezési térítési díjak összegének 

felülvizsgálata 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

2./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 2015. évre vonatkozólag 

Előadó: Keserű László 

3./ A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az 

óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról  

Előadó: Keserű László 

4./ Tájékoztató közkifolyókról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

5./ Különfélék 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 
 

52/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 29-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

53/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

 



 

 

54/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda étkezési térítési díjainak javasolt emelését nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

55/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évre 

vonatkozó Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

56/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló  

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 

1.) a 2016/2017. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban határozza 

meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály szerinti 

átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 

2.) az óvodai beiratkozás időpontját  
 

2016. május 9. (hétfő),  

2016. május 10. (kedd),  

2016. május 11. (szerda) napjára tűzi ki. 

 

3.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a Szerepi 

Kelemen Hétpettyes Óvoda, valamint a Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szerepi Kirendeltségének hirdetőtábláján közzéteszi. 

 

Határidő:  1. pont – 2016. szeptember 1-jéig folyamatos 

           2. pont – 2016. május 12. 

           3. pont – 2016. április 6. 

 

Felelős:   Tóthné Verő Tünde polgármester 

                 Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közkifolyók tárgyában a 

következőkről határoz: 

- Rácz Béla u. 17. szám alatti kút elzáró csappal való ellátása, működőképesség 

fenntartása mellett. 

- Az alábbi kutak vonatkozásában mérőórával való ellátás, a szükséges akna 

megépítését a Szerep Községi Önkormányzat vállalja 

 Vasút u. 8. 

 Rácz Béla u. 51. 

 Csokonai u. 12. 

 Keményi út 9. 

 Nagy u. 54. 

 Kossuth u. 13. 

 Rácz Béla u. 24. 

 Kossuth u. 2. 

 Vasútállomás 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

58/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítványt 50 e Ft-

tal támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-i testületi 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

J e l e n v a n n a k:   Tóthné Verő Tünde polgármester,  

Győri Balázs, Kenéz Szilvia Magdolna, Mile Tünde Enikő, Varró Géza 

képviselők 

 

Jelen vannak továbbá: Keserű László jegyző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

   

   

   

Igazoltan távol tartózkodik: Bácsó Balázsné, Szabó László képviselő 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1405 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket, Czeglédi Józsefné élelmezésvezetőt. 

Keserű László jegyző úr nem tud részt venni a mai ülésen, sem aljegyző úr. Ezért Oláhné 

Rácz Edit köztisztviselő lett megbízva, hogy a mai ülésen vegyen részt. Megállapítom, 

hogy az ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek 

felkérem Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 

A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

52/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 29-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A napirendi pontokat módosított sorrendben kívánom feltenni szavazásra. 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda étkezési térítési díjak összegének 

felülvizsgálata 

2./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 2015. évre vonatkozólag 

3./ A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az 

óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról  

4./ Tájékoztató közkifolyókról 

5./ Különfélék 



 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben 

nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 5 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

53/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda étkezési térítési díjak összegének 

felülvizsgálata 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérem Czeglédi Józsefné élelmezésvezetőt, hogy ismertesse velünk, miért 

szükséges az áremelés. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Elkészítettem egy kimutatást az év első 3 hónapjáról, és ez alapján javasoltuk a 

térítési díj emelését. Ezt a kimutatást meg is küldtük a képviselő-testület részére. A 

nyersanyag normákon változtatni kellett, az óvodás, alsós-felsős iskolás gyerek 

valamint a vendég étkező nem egyforma adagot kap. Próbáljuk a nyersanyagokból is a 

legkedvezőbbet beszerezni. 

 

Varró Géza képviselő 

 Most, hogy csökkent a hús ára, így is indokolt az emelés?  

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Az első három hónapról készült kimutatásból látható, hogy a nyersanyag norma 

felhasználás 212.927 Ft-tal haladta meg a felhasználható nyersanyag norma összegét. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Itt levők közül étkezik valaki az óvodában? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Én szoktam, szerintem eléggé változatos. Az alsós osztályomról tudok nyilatkozni, 

szokták szeretni a gyerekek, általában meg is eszik. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Én a felsősöket látom, de ők is meg szokták enni az ebédet. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Lehet, hogy a gyerekeknek ezek jobban ízlenek, de a felnőttek nem igazán vannak 

megelégedve, én is már sok éve eszem a konyhán, kimondottan finoman főztek, de 

mostanában már én sem vagyok megelégedve.  



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az időseknek az Életházba meg van rendelve a szociális étkeztetés, ennek a díját 

most emeltünk 60 Ft-tal. Most ezzel az emeléssel, keletkezne egy közel 100 Ft-os rés. 

Azt hallottam, hogy egyre több idős mondja vissza az ebédet. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Hány főre főztök? 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 310-320 adag, a vendég ebéd ebből kb. 105-120, változó. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem az a félő, hogy visszamondják, nem lesz vendég étkező, akkor nem kell 

annyi dolgozó sem. A másik oldalát is figyelni kell. Ha külön tennénk fel szavazásra az 

óvodás, iskolás és vendég térítési díjakat? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Szerintem az jogilag nem lehetséges. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem van rá lehetőség. Egyébként szoktam belenézni az óvoda számláiba, és 

megfelelő árakon vásárolnak. Kérdés, javaslat van-e? Akkor felteszem szavazásra. 

Kérem, aki az előterjesztés szerinti emelést támogatja, szavazzon. A szavazáskor 5 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

54/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda étkezési térítési díjainak javasolt emelését nem támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető elhagyta az üléstermet. 

 

2./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról a 2015. évre vonatkozólag 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mint mondtam, Jegyző Úr nem tud ma jelen lenni. Azt mondta, hogy ha van kérdés 

írjuk össze, és vagy a következő ülésen, vagy akár írásban is válaszol. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Elolvastam a beszámolót, el is fogadom. Nekem azzal kapcsolatban lett volna 

kérdésem, amikor összeültünk Dombi Imréné polgármester asszony is jelen volt, és 

akkor gördülékenyebb együttműködést, ügyintézést kért. Azóta eltelt 1-2 hónap, 

kíváncsi lettem volna mi a tapasztalat, van-e változás. Illetve volt arról szó, hogy 

szükség lenne plusz egy fő alkalmazottra. 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erről egyeztettünk jegyző úrral, a plusz egy alkalmazott milliós többletköltséget 

jelentett volna, amit mi nem tudunk vállalni. Egyéb kérdés, vélemény? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Alapos, tömör, én elfogadom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a beszámolót elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

55/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évre 

vonatkozó Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

3./ A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az óvodai 

beiratkozás időpontjának meghatározásáról  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A jogszabályi előírásoknak megfelelően, az óvodavezetővel egyeztetve készítette 

el Rácz Lajos az előterjesztést. Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés? Ha nincs, akkor 

kérem, hogy aki az előterjesztés szerint elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

56/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló  

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 

1.) a 2016/2017. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban határozza 

meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály szerinti 

átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 

2.) az óvodai beiratkozás időpontját  
 

2016. május 9. (hétfő),  

2016. május 10. (kedd),  

2016. május 11. (szerda) napjára tűzi ki. 

 

3.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a Szerepi 

Kelemen Hétpettyes Óvoda, valamint a Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szerepi Kirendeltségének hirdetőtábláján közzéteszi. 

 

Határidő:  1. pont – 2016. szeptember 1-jéig folyamatos 

           2. pont – 2016. május 12. 

           3. pont – 2016. április 6. 



 

Felelős:   Tóthné Verő Tünde polgármester 

                 Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 

 

5 perc szünet 

 

 

4./ Tájékoztató közkifolyókról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkeresett a TRV Zrt. a közkifolyós kutakkal kapcsolatban, a képviselő-

testületnek kell határoznia, hogy mi a szándéka a közkifolyókkal. A tavalyi évre 490 e 

Ft-ot számláztak ki a közkifolyókra. Lehetőségünk van a közkifolyók megszüntetésére, 

kizárására, vagy mérőórával ellátni őket, mivel jogszabályilag meg van határozva, és 

minden működő közkifolyóra 10m3 általányt fizetünk. Itt három csoportra vannak 

osztva, 1-es csoport, aminek van használója, 2-es csoport, amelynek nincs, és a 3-as 

csoport, amely már ki van zárva. A tájékoztató levélben írták, hogy milyen költségekkel 

járnak, amin tudunk spórolni, hogy elkészítjük magunk az aknát a mérőórához.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Ezeknek a díját is az önkormányzat fizeti? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Még amikor Sárrétudvarival voltunk közös hivatal, elfogadtunk egy olyan 

rendeletet, hogy mi szedjük be a díjat azoktól, akiknek nincs a víz bevezetve, vagy 

szűkítővel van ellátva. Korábban ezek a személyek általányt fizettek. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Én azt mondom, hogy szűkítőt kell ezekre rakni, biztosan nem lenne akkora a 

fogyasztás. Én javaslom a szűkítőt és a merőórával való ellátást. 

 

Varró Géza képviselő 

 Én nem sajnálom, de valami díja azért legyen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem azt javasolták, hogy oda tetessünk mérőórát, ahol biztosan nem használnak 

el 10 m3 vizet. Itt fel van tüntetve 3 db, amely már ki van zárva, szerintem ez maradhat 

így. Az 1-2. csoporttal mi legyen? A vasútállomáson levő kúthoz én ragaszkodnék. A 

Nagy u. 63. szám alatti kút elfagyott, de azon már van mérőóra, szerintem az is maradjon 

használatban. A Rácz Béla utcán van 3 közkifolyó, a Rácz B. u. 17. szám alattinak nincs 

használója, erre lehetne elzárócsapot tenni. Akkor így 9 kútra kellene mérőórát rakatni 

és 1-re elzárócsapot. Egyébként megjegyezném, hogy nem vagyok megelégedve A TRV 

Zrt-vel. Sok fogyasztót begyűjtöttek, és nem voltak rá felkészülve. Van, aki még most 

sincs rendben a számlákkal, csőtörésnél is nagyon lassan intézkednek. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Naplóban én is olvastam, hogy sok település elégedetlen, van, aki fel is bontotta 

a szerződést. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van aki átment a Debreceni Vízművekhez, erősen el kell gondolkoznunk ezen 

nekünk is. A határozati javaslatom, hogy a Rácz Béla u. 17. szám alatti kutat kérjük 

elzáró csappal ellátni, a további 9 kutat kérjük mérőórával ellátni, az aknák megépítését 

vállaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

57/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közkifolyók tárgyában a 

következőkről határoz: 

- Rácz Béla u. 17. szám alatti kút elzáró csappal való ellátása, működőképesség 

fenntartása mellett. 

- Az alábbi kutak vonatkozásában mérőórával való ellátás, a szükséges akna 

megépítését a Szerep Községi Önkormányzat vállalja 

 Vasút u. 8. 

 Rácz Béla u. 51. 

 Csokonai u. 12. 

 Keményi út 9. 

 Nagy u. 54. 

 Kossuth u. 13. 

 Rácz Béla u. 24. 

 Kossuth u. 2. 

 Vasútállomás 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

5./ Különfélék 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Bárándon mostanában volt a tornaterem alapkőletétel. Nálunk mikor várható? 

Milyen jellegű, hosszúságú műsorral készüljünk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A közbeszerzés nyertesével kapcsolatosan érkezett egy kifogás, nem tudom, 

mennyi idő mire ez elrendeződik, csúszni fog. Az Alapkőletételről, hogy mit hogyan 

kell csinálni, kiket kell meghívni, pontosan meg fogják nekünk adni. Minden költség az 

önkormányzatot terheli. Bárándon a műsor beszédekkel együtt kb. 20 perc volt. A 

pályázatokról mondanék néhány szót. Haladunk velük, folyamatban van az orvosi 

rendelő, az életház pályázata, javasolták, hogy adjunk be pályázatot fedett piactér 

kialakítására. Könyvtárra energetikai felújításra vonatkozó pályázatot a Nyugdíjas 

Egyesület nyújtja be. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Lassan megkezdhetnénk a Mézes Nap megszervezését.  

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha már a rendezvényekről beszélünk, felhoznám, a március 15-ét. Tudom, hogy 

elnök asszony beteg volt, egyértelmű, hogy nem tudott rész venni a szervezésben, de 

nem gondolom, hogy nekem kellett volna intéznem a rendezvény megszervezését. 

Tisztázzuk, hogy kinek mi a feladata. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Az Szmsz-ben úgy változtattuk, hogy a Népjóléti Bizottság segíti a könyvtárost a 

szervezésben. Ancsa erről nem tudott, hogy ez így módosult, ezentúl ő is meghívásra 

kerül a bizottság üléseire. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A segélyeket már nem kell a bizottságnak elbírálnia, ha a rendezvényeket sem 

szervezi, akkor nem látom értelmét a bizottságnak, nem maradt feladata. Nem volt az 

rossz, hogy a Népjóléti Bizottság fogta össze a rendezvényeket. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Szeretném, ha összeülnénk egy megbeszélésre. Ismerve az időbeosztásomat, tudom 

azt, hogy például a rendezvényhez a bevásárlást nem tudnám vállalni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyetértek, üljünk össze egy megbeszélésre. Tavaly nagyon sikeres volt a Mézes 

Nap. Idén is jelentkeztünk a Kihívás Napjára illetve a Te Szedd! akcióra. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Ültetünk idén is? Levendulát lehetne, és ezt is a lakosság körében meghirdetni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kellene, tavaly is nagy sikere volt a rózsaültetésnek. Gondolkozzunk, hová lehetne. 

Most 500 db árvácska kerül kiültetésre. Tájékoztatnám a képviselőket, hogy a 

katasztrófavédelem kért támogatást a tűzoltóknak tárgyi jutalom adományozásához, 

erre az önkormányzat nevében 50 e Ft támogatást ajánlottam fel. Továbbá a Medicopter 

Alapítvány kért támogatást. Én javaslom, hogy 50 e Ft-tal támogassuk őket is. Van-e 

hozzászólás, javaslat. Akkor, aki elfogadja, hogy a Medicopter Alapítványt 50 e Ft-tal 

támogassuk, kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

58/2016. (III.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítványt 50 e Ft-

tal támogatja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás a különfélékben? 

 

Varró Géza képviselő 

 Zárható hirdetőtáblát kellene csinálni. 



 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Ott van a kamera alatt, hátha nem rongálnák meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A honlap is egyre inkább megtelik információkkal. Április 1-én lesz kutyaoltás, ez 

is felkerült a honlapra. 

 

Varró Géza képviselő 

 Újságot nem jelentetünk meg? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyeztetek azzal a nyomdával, ahol a Csonkatornyos kiadvány készült. Kell ennek 

egy keretet, formát adnunk, meghatározni a megjelenések időpontját, hogy rendszeresek 

legyenek. Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs más, az ülést bezárom. 

 

 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1621 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


