Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7-i
testületi ülésének
a.) Tárgysorozata
b.) rendelete: 5
határozatai: 64 - 75

TÁRGYSOROZATA
1./ Szerep Községi Önkormányzat SZMSZ módosításának megtárgyalása
Előadó: Keserű László
2./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Keserű László
3./ Helyi építési szabályzat módosítása iránti kérelem megtárgyalása
Előadó: Tóthné Verő Tünde
4./ 2015. évi várható pályázatokról tájékoztatás
Előadó: Keserű László
5./ Folyékony hulladékkezelés pályázati kiírásának megtárgyalása /Szóbeli
előterjesztés/
Előadó: Keserű László
6./ Szerepi Kelemen János Általános Iskola támogatása /Szóbeli előterjesztés/
Előadó: Tóthné Verő Tünde
7./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleményezésre megküldött
anyagának megtárgyalása
Előadó: Tóthné Verő Tünde

HATÁROZAT
64/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 7-i nyilvános képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
65/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi
javaslatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester

66/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
1.) a 2015/2016. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban
határozza meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály
szerinti átlaglétszámot el kell, hogy érje.
2.) az óvodai beiratkozás időpontját 2015. május 11. (hétfő), május 12. (kedd),
május 13. (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 – 2015. szeptember 1-jéig folyamatos
2. pont – 2015. május 14.
3. pont – 2015. április 11.
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
67/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Zsurka Imre családi
vállalkozó kérelmének, az építési szabályzatba átvezetésre kerül a módosítás, ennek a
költségét Zsurka Imre vállalja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
68/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat benyújtásáról dönt új
tanyagondnoki busz beszerzésére, az ehhez szükséges önerőt vállalja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
69/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meglévő
tanyagondnoki buszt értékesíti, a kapott összeggel kiegészíti az önerőt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
70/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt
be, eszköz beszerzésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 7-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,
Bácsó Balázsné, Kenéz Szilvia Magdolna, Mile Tünde Enikő, Vadász
Károly, Varró Géza képviselők
Jelen vannak továbbá: Keserű László jegyző
Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol tartózkodik: Szabó László képviselő
Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1405 órakor megnyitja.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket, Keserű László jegyző urat. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek
felkérem Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt. Aki ezzel egyet ért, kérem, szavazzon.
A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták:
64/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 7-i nyilvános képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Tóthné Verő Tünde polgármester
A napirendi pontokat módosítással kívánom feltenni szavazásra.
Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra:
1./ Szerep Községi Önkormányzat SZMSZ módosításának megtárgyalása
2./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
3./ Helyi építési szabályzat módosítása iránti kérelem megtárgyalása
4./ 2015. évi várható pályázatokról tájékoztatás
5./ Folyékony hulladékkezelés pályázati kiírásának megtárgyalása /Szóbeli
előterjesztés/
6./ Szerepi Kelemen János Általános Iskola támogatása
7./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ véleményezésre megküldött
anyagának megtárgyalása

Tóthné Verő Tünde polgármester
Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben
nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 6
képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozták:
65/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi
javaslatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester
1./ Szerep Községi Önkormányzat SZMSZ módosításának megtárgyalása
Tóthné Verő Tünde polgármester
Megkérem jegyző urat ismertesse az előterjesztést.
Keserű László jegyző
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést a
bizottságok megismerték, megtárgyalták. A tartalmát jóváhagyták. Az elmúlt időszak
után két módosítás javasolt, az egyik az 1.§ (2) bekezdéséhez kötődik, amely most úgy
szól, hogy az önkormányzatnak szándékában áll hivatalos lapot megjelentetni.
Javaslom, úgy pontosítani, hogy hivatalos lapot jelentet meg, és honlapot üzemeltet. A
másik pontosítás 8 § (2) bekezdése, amely a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját
tartalmazza, így javaslom a költségvetési rendeletben elfogadott tiszteletíjakra
változtatni az összegeket. A többi pontot változatlanul javaslom elfogadásra, azzal a
kiegészítéssel, amit a bizottsági ülésen is említettem, hogy a következő képviselőtestületi ülésre készítenénk el a mellékletek és függelékek pontosítását, amit szintén
beterjesztek a bizottság és a képviselő-testület elé.
Tóthné Verő Tünde polgármester
A bizottság elnökét kérdezem, hogy megtárgyalták-e, milyen javaslatuk van?
Bácsó Balázsné képviselő
A bizottság megtárgyalta, és ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolja.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Van e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
módosításokat szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták:
Tóthné Verő Tünde polgármester
Aki elfogadja a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatát, kérem, szavazzon. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkották:

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015.(IV.07.) önkormányzati rendelete
Szerep Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, a
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014. (X.
22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzat adószáma:

15728898-2-09”

(2) Az SZMSZ 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (8) Az önkormányzat hivatalos lapot jelentet meg, és honlapot üzemeltet.”
2. §
Az SZMSZ 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
(1) Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
a) civilszervezetek támogatása,
b) helyi lap kiadása.”
3. §
Az SZMSZ 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. §

( 1) A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait, munkájukért e rende- letben
megállapított tiszteletdíj illeti meg.
(2) A képviselő
a) testületi munkájáért bruttó
b) a bizottsági elnök bruttó
c) a nem képviselő bizottsági tag munkájáét bruttó
tiszteletdíjra jogosult havonta.

20 000 Ft
30 000 Ft
10 000 Ft

(3) A képviselő, amennyiben kötelezettségét a jogszabályban előírtak ellenére megszegi,
tiszteletdíja a kötelezettségszegés súlyának arányában legfeljebb 12 havi időtartamra 10
százalékkal csökkenthető.
(4) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíj kifizetésének feltétele, hogy a bizottsági
üléseken részt vesznek. Igazolatlan távollét esetén adott havi tisz- teletdíjat 10 %-kal mérsékelni
kell.
(5) A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.
(6) Az önkormányzati képviselő, illetve a bizottsági tag saját elhatározása és
nyilatkozata alapján a tiszteletdíjról lemondhat.”

írásbeli

4. §
Az SZMSZ 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. §
Szerep Községi Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn Püspökladány Város
Önkormányzatával Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) néven.”
5. §
Az SZMSZ 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10 §
A Képviselő-testület szerve a jegyző, aki ellátja a jogszabályokban meghatározott, valamint a
Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.”
6. §
Az SZMSZ 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást

tart.

(2) A Képviselő-testület minden hónap utolsó keddjén – július hónap kivételével –
tart.

rendes

ülést

(3) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek- kel újra össze
kell hívni.
7. §
Az SZMSZ 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az érintett jogszabályban meghatározottak alapján zárt ülés tartását kéri,
ezirányú
kérését a Képviselő-testület ülésének megkezdéséig írásban terjeszthe- ti elő a polgármesternél. A
zárt ülés tartására vonatkozó szabályokat a kérelem átvételétől kell alkalmazni.
8. §

Az SZMSZ 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. §
(1) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a Képvita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

viselő-testület

(2) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ABC sorrendben a polgármester
olvassa fel. A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A polgármester
szavazatát utolsóként adja le.”
9. §
Az SZMSZ 33. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzati rendeleteket és a határozatokat a helyben szokásos módon
kihirdetni, illetve közzétenni.

kell

(6) Helyben szokásos módon történő közzétételnek a Hivatal hirdetőtábláján
önkormányzati portálon történő közzététel minősül.”

vagy

10. §
Az SZMSZ 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. §
(1) A jegyzőkönyvnek a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmaznia kell
a) az ülés megnyitásának és bezárásának időpontját,
b) napirendi pontonként az elhangzott előterjesztői kiegészítést, bizottsági véleményt, a feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat,
c) a polgármester ülésvezetéssel összefüggő intézkedéseit, az ülésen történt
fontosabb eseményeket,

az

d) a kérdéseket, interpellációkat és az azokra adott választ,
e) a névszerinti szavazás esetén a szavazatokat tartalmazó névsort.
(2) A jegyző gondoskodik a döntések végrehajtásában érintettek 8 napon belüli érte- sítéséről.”
11. §
Az SZMSZ 42. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Hivatal
42. §
A Hivatalnak a belső szervezeti egységeinek általános és részletes feladatait Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.”
12. §
Az SZMSZ X. fejezet címe, 49. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
X. fejezet
Helyi népszavazás
49. §
Helyi népszavazást Szerep község választópolgárai legalább 15 százalékának megfelelő számú
választópolgár kezdeményezhet.”
13. §
Az SZMSZ 59. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Összeférhetetlenséggel és méltatlansággal
kapcsolatos rendelkezések
59.§
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatosan az
alábbi feladatokat látja el:
a) kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést,
b) kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést,
c) fogadja az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló lemondó nyilatkozatot,
d) fogadja a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételről szóló igazolást.”
14. §
Hatályát veszti az SZMSZ
a) 7. § (4) bekezdésének második mondata,
b) 18. § (1) bekezdés h)-i) pontja,

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

33. § (1) bekezdésének e) pontja és (7) bekezdése,
35. § (3) bekezdésének i) pontja,
36. § (3) bekezdése,
37. § (1) bekezdése,
41. § (2) bekezdése,
50-58. §-a,
60. § (1)-(2) bekezdése.
15. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

(2)

Hatályát veszti az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról szóló 11/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet.

T ó t h n é Verő Tünde
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

2./ Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Tóthné Verő Tünde polgármester
Megkérném jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.
Keserű László jegyző
Törvényi előírások szabályozzák a beiratkozásra vonatkozó eljárásrendet. Az
előterjesztés tartalmazza ezeket, más hozzáfűznivalóm nincs.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Nekünk három óvodai csoportunk van, a továbbiakban is három csoport van
tervezve, amennyiben a létszámoknak megfelelő. Az előterjesztésben szerepel a
jogszabály alapján felvehetők életkora. Az óvodavezetővel történt egyeztetés után lettek
megállapítva az időpontok. Valakinek ezzel kapcsolatban, kérdése, javaslata van-e?
Amennyiben nincs, akkor kérem, aki elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő
volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozták:
66/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
4.) a 2015/2016. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban
határozza meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály
szerinti átlaglétszámot el kell, hogy érje.
5.) az óvodai beiratkozás időpontját 2015. május 11. (hétfő), május 12. (kedd),
május 13. (szerda) napjára tűzi ki.

6.) 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 – 2015. szeptember 1-jéig folyamatos
2. pont – 2015. május 14.
3. pont – 2015. április 11.
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
3./ Helyi építési szabályzat módosítása iránti kérelem megtárgyalása
Tóthné Verő Tünde polgármester
Zsurka Imre családi vállalkozótól érkezett hozzám egy kérelem, jelenleg majorként
van feltüntetve külterületük, ezt szeretnék tanyává minősíteni. Utána érdeklődtek, a
megyei szabályzat szerint ennek akadálya nincs, addig mi is bővíthetjük a helyi építési
szabályzatunkat, van rá lehetőség. Én jeleztem, hogy folyamatban van a
településrendezési terv módosítása, de a költségeit teljes egészében a Nagisz Zrt.
vállalta. Felvették a Nagisszal a kapcsolatot és Zsemberi István tervezővel, azt a választ
kapták, hogy semmilyen akadálya nincsen, amennyiben a testület ezt jóvá hagyja.
Kötünk egy megállapodást még Zsemberi István tervezővel, hogy ezeket a
módosításokat kérjük átvezetni, a költségeit Zsurka Imréék megtérítik, 100 e Ft+Áfa
összegbe kerül, ez is legyen feltüntetve. Ehhez kapcsolódóan kérdés?
Kenéz Szilvia Magdolna
Azt lehet tudni, ez miért szükséges nekik? Pályázathoz kell?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Tanyára nagyobb a pályázati lehetőség. Úgy gondolom, egy helyi vállalkozót
ennyivel támogatnunk kell, nekünk ez külön költségbe nem kerül. Szavazásra tenném
fel, hogy helyt adunk Zsurka Imre családi vállalkozó kérelmének, és az építési
szabályzaba az ő kérésüknek megfelelően bekerül a módosítás, ennek a költségét ők
vállalják. Aki ezt elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A
jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
67/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyt ad Zsurka Imre családi
vállalkozó kérelmének, az építési szabályzatba átvezetésre kerül a módosítás, ennek a
költségét Zsurka Imre vállalja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

4./ 2015. évi várható pályázatokról tájékoztatás
Tóthné Verő Tünde polgármester
Áprilisban, májusban kerülnek kiírásra az Uniós pályázatok, illetve más pályázatok
is. Legsürgetőbb, a tanyagondnoki busz lecserélésére lenne lehetőségünk. Több
kategóriában írják ki a pályázatot, civil szervezetek, polgárőrség, egyesületek,
alapítványoknak. Önkormányzatoknak nettó összeget finanszíroznak. Nekünk van egy
tanyagondnoki szolgálatunk, ami Hosszúhát településrész lakosait segíti az
alapszolgáltatások elérésében megérett a buszunk a cserére. Véleményem szerint buszra
kellene pályáznunk, mert egyszerre több lakost is szállít az orvoshoz, mindennapi
vásárlásokat intéz, gázpalackot, tápot is vásárol és szállít. Gyerekeket is és időseket is
szállít. Hosszúhát idős lakosai ebédjét is a tanyagondnok szállítja ki. Néha a szociális
otthon is megkér minket, hogy például tüdőszűrésre segítsünk az ellátottjaikat
beszállítani. Ezt a pályázatot mindenképpen be kellene adnunk, nem szalaszthatjuk el
ezt a lehetőséget, mert a busz műszaki állapota nagyon leromlott, egy-egy szerviz
százezer forint felett van. Nyolc éves már, de háromszázezer kilométer felett van a
megtett út benne. Ezt a pályázatot április közepére írták ki, az elmúlt évek tapasztalata
alapján, nagyon hamar megtelik a pályázat.
Bácsó Balázsné képviselő
Ez a 8 millió nettó összeg nem tudom, mennyire lenne elég nekünk, mennyit kellene
hozzátenni.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ez a maximális összeg, 1,2 millió az Áfa-ja. Szét kell nézni, ennél olcsóbban is
lehet találni. Ezt a buszt értékesítenünk kell, ebből fizethetnék meg az Áfa-t. Nem tudom
jelen állapotában mennyit adnának érte.
Bácsó Balázsné képviselő
Ez kifejezetten új buszra van?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Igen.
Bácsó Balázsné képviselő
Nézegettem az interneten kisbuszokat, nagyon eltérőek az árak, attól függ milyen
típusú. A pályázatban meg lesz határozva a típus?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Az elmúlt évben is volt egy melléklet, amiben a típusok vannak. Még nem jelent
meg a rendelet, hogy milyen feltételekkel, és milyen típusokra lehet pályázni.
Amennyiben nem jelölik meg a típust, a műszaki paramétereket adják meg és a kötelező
felszereltség fokát. Figyelembe kell vennünk viszont, hogy tanyagondnoki szolgálatot
lát el és be kell építtetnünk a kerekesszék szállításához szükséges rögzítőt, be kell
terveztetnünk gyerek ülés magasítókat is a gyerekek szállításához. Az idő rövidsége
miatt a mai napon döntenünk kell róla, hogy be kívánjuk-e adni, és vállaljuk-e az önerőt.

Vadász Károly képviselő
Szerintem mindenképpen be kell adni, egy ilyen lehetőséget nem szabad
elhalasztani. Felhívnám erre az egyesületek figyelmét is.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Aki pályázni kíván, rendelkeznie kell ügyfélkapuval, és MVH azonosítóval,
regisztrációval. Csak interneten lehet. Tavaly mi azért nem tudtuk beadni, mert nem
rendelkeztünk megfelelő regisztrációval. Mi kívánunk-e pályázni, és mit szóltok ahhoz,
hogy a tanyagondnoki szolgálat részére pályázzunk?
Varró Géza képviselő
Pályázni kell, eddig is a tanyagondnoki szolgálatra pályáztunk, mos is arra kell. Ha
eladjuk a buszt, hátha kifutná az Áfa-t.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Nem tudom, ez egy 8 éves busz 300 e Km felett van benne. Ezt kell mérlegelni.
Még ha 2-300 e Ft is kell hozzátenni, akkor is megéri. Úgy kell pályázni, hogy az új
busznak tartalmaznia kell a kötelező felszereléseket. Nem néztem még szét a piacon,
mert még nem tudjuk, mit fognak előnyben részesíteni.
Bácsó Balázsné képviselő
Nagyon komolyan rajta kell lenni az időponton, meg a típuson is. Utána kell nézni
mennyiért kapunk.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Szerintem a napokban megjelenik a rendelet, április 15-re van meghirdetve a
pályázat.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Az, hogy kész kell lennünk 15-ére, ez mit takar?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Árajánlatnak kell lennie. Megjelenik a rendelet, utána tudunk árajánlatot kérni,
illetve a pályázati adatlapot elkészíteni. Én két határozatként tenném fel. A képviselőtestület támogatja, hogy pályázzunk új tanyagondnoki busz beszerzésére, és vállaljuk az
önerőt. Aki ezt elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A
jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozták:
68/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat benyújtásáról dönt új
tanyagondnoki busz beszerzésére, az ehhez szükséges önerőt vállalja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Tóthné Verő Tünde polgármester
A másik javaslatom, hogy értékesítsük a jelenlegi buszt, és a kapott összeggel
pótoljuk az önerőt. Aki ezt elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt

jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozták:
69/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a meglévő
tanyagondnoki buszt értékesíti, a kapott összeggel kiegészíti az önerőt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Tóthné Verő Tünde polgármester
A következő lényeges pályázatunk, amelyről kaptunk értesítést. Várható egy belvíz
védelmi pályázat, ami gépeszköz beszerzést fog takarni, 100% finanszírozású, 25 millió
Ft értékig lehet pályázni. Rajtunk maradt jó néhány csatornánk, aminek a karbantartása
a mi feladatunk. Erre szintén jó előre fel kell készülnünk. Arra kérnék javaslatot, hogy
pályázunk-e, és ha igen, milyen gépeket javasoltok.
Varró Géza képviselő
Nincsenek gépek felsorolva?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ezt nekünk kell kitalálni, hogy mi az, amely a belvízelvezető csatornák gondját
megoldja. Úgy gondolom egy zetorra, ami olyan 7-8 millió körül van, hozzá egy
homokrakodó, medertisztító. Ezekre szükségünk van.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Ez a Tömösközi Sándor pályázatíró?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Nem, ő egy üzletkötő. Jár pályázati tanácsadásra, őket hamarabb értesítik.
Legelőször én tőle kaptam meg a gépkocsi beszerzésre is a pályázati lehetőséget, a
gépbeszerzésről is ő tájékoztatott.
Mile Tünde Enikő képviselő
Ezt ő készítené el, vagy mi?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ő egy árajánlatot tudna összerakni. Múlt héten egyeztettem vele, készítenek
csomagokat, amely ilyen összegben tartalmaz gépeket. Nem ismerem magam sem, a
pályázat kiírását, feltételeit. Ennyi tudomásom van nekem is. Ez is hamarosan kiírásra
kerül, készülnünk kell rá. Közbeszerzési eljárásban kell a gépeket beszerezni.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Erről nem tudunk ma többet dönteni.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Kérem a képviselő testületet, hogy aki javasolja, hogy pályázzunk
eszközbeszerzésre, amely 100%-os finanszírozású, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6
képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozták:

70/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt
be, eszköz beszerzésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Tóthné Verő Tünde polgármester
Nem túl régen volt egy egyeztetés Püspökladányban, a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat részéről. Ezeknek a pályázatoknak az irányítását a Hajdú-Bihar Megyei
Fejlesztési Ügynökség végzi, projektmenedzselés szintjén is. Ők szeretnék kézben
tartani a hamarosan megjelenő uniós pályázatokat, amik szintén május közeli
időpontban várhatóak kiírásra. Készítettünk egy listát, hogy mi az, amire pályázni
szeretnénk. Kiküldtük a tematikát, tartalmazza a feltételeket, hány százalékos a
finanszírozás, mi az, ami speciális feltétel. Ennek a pályázatnak a felmérése már a
tavalyi évben elkezdődött, ezt én még bővítettem egy kicsit. Az első lenne a
polgármesteri hivatal épületének a felújítása, tetőszerkezet cseréje, az épület szigetelése,
nyílászárócseréje, fűtés korszerűsítése, erre van a legkevesebb esélyünk. Az
egészségházunk eléggé rossz állapotban van, komplett felújításra szorul,
akadálymentesítés, az orvosi rendelőben a vizesblokkot kellene felújítani, valamint egy
infúziós szoba kialakítása lenne célszerű. Közbiztonság javító pályázat, amelybe a
József Attila u. 6. szám alatti ingatlanunk tartozna bele egy kis felújítással. Az épület
teteje, tetőszerkezete, ami elég romos. Itt kap helyet jelenleg a kmb iroda, valamint a
polgárőröket is itt szeretnénk elhelyezni. A könyvtárban egy közösségi színtér
kialakítása, a vizesblokk itt is felújításra szorul, teljes festés, az épület karbantartása
kívül-belül. A Széchenyi és a Sallai utca szilárd burkolattal történő ellátása. Szocális
szolgáltatások bővítése. Ez új munkahely teremtés is lenne, új szociális szolgáltatás
demens ellátás terén. Itt az Életházat tudnánk bővíteni. A szolgáltatás is bővülne, az
épület is bővülne. A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat is átkerülhetne oda, és
akkor egy teljes szociális komplexum lenne. A következő egy emlékpark kialakítása a
Csonkatoronynál. Ehhez készült 2008-ban egy tervdokumentáció. Tájház kialakítása, a
József Attila u. 4. sz. alatti ingatlan ezért lett megvásárolva, hogy ott kerüljön
kialakításra a tájházunk. Ezt bővíteni kellene. A következő az óvoda bővítése. Amiről
szó volt az elmúlt üléseken, március 31. volt pályázati beadási határidő, de az idő
rövidsége miatt a tervező nem tudta elkészíteni a terveket, ezért kell előre készülnünk
mindennel. Aranyosné készítette a terveket, szóltam neki, hogy készítse őket, had
legyenek kész terveink. Hiába nem várható csoportszám változás az óvodában, de a
gyerekek így is szükségtermekben vannak. Egyre több szülő jelzi, hogy igény lenne
bölcsődei ellátásra. A következő a belvízelvezető rendszer felújítása, amit szerintem
mindenki látta, hogy megtörtént a környező településeken, mi kimaradtunk ebből. Most
időben be kell adnunk, és felújítani a belvízelvezetőt. Ezeket tájékoztatóként mondtam
el, illetve a tervekkel előre kell készülnünk, költségvetést elkészíteni, és akkor leszünk
olyan szinten, hogy elindulhassunk a pályázatokon. Ahhoz kérnék javaslatot, valamint
testületi felhatalmazást, hogy ezeket a terveket elkészíttetni, illetve várnám a
kiegészítéseket, javaslatokat.

Bácsó Balázsné képviselő
Ez nagyon bőséges pályázati lehetőség. Szerintem ezzel egyszerre nem fogunk
bírni, ez így nagyon sok, szakember kell ehhez. Jó lenne mindegyikkel foglalkozni, de
nem tudom, hogy bírnánk-e. Nem tudom, polgármester asszony mit mond, van-e aki
kellő hatékonysággal el tudja készíteni ezeket, mit tudunk lépni.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Célszerű lenne először egy tervezővel felvenni a kapcsolatot, tervek nélkül nem
tudunk lépni. Ezeknek a pályázatoknak reális esélye van, hogy nyerjünk velük, egyedül
a hivatal, ahol energetikai megtakarítás, felújításról van szó, ez kétséges, nagyon sok
pályázat fog érkezni. Ezekre mindenképpen pályázatírót kell alkalmazni, erre sem a
hivatali dolgozók, sem mi nem rendelkezünk kellő szakértelemmel. A legelső lépés
tervezőt megbízni, terveket, költségvetést készíteni. Amikor megnyílnak ezek a
pályázatok megírni és beadni őket. Ezek nem egy évre vannak betervezve, ezt évekre,
az Uniónak a következő 7 éves tervében vannak ezek benne. Látjátok, van egy 2008-as
tervünk, és most nyílik lehetőségünk arra, hogy pályázatot adjunk be. Úgy tudom a
Sallai utcának is van terve, azt csak felül kell vizsgáltatni. Tehát ha terveket
elkészíttetünk, azok kárba nem vesznek. Az építési engedélyeknek is legalább
folyamatban kell lenni, hogy ezekben el tudjunk indulni. Ennek költség vonzata is van.
Vadász Károly képviselő
Az a véleményem, hogy egyetlen pályázatot sem szabad kihagynunk. Ez az
egyetlen lehetőségünk, hogy fejlesszük a falut.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Akkor, ha jól értem az most a kérdés, hogy tegyük-e meg az első lépéseket.
Keressünk tervezőt, projektmenedzsmentet, pályázatírókat.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Az az első, hogy tervezőt keressünk, aki ezeket elkészíti. Én mindenképpen a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fejlesztési Ügynökségével javaslom a kapcsolatot
felvenni, mivel rajtuk keresztül fognak ezek a pályázatok végig menni. A 10 pontból 8ra ők fognak pontozni. Mindenképpen velük kell felvenni a kapcsolatot. A pályázatok
90%-a olyan, hogy elismeri a tervezés költségét, minden egyéb pályázatírási költséget.
Ha nyerünk egy pályázatot, nincs kidobott pénzünk, ha viszont nem nyerünk, van
talonban egy elkészült tervünk. Régebben is a képviselő testületnek, ahogy emlékszem
3-4 utcára előre elkészített tervei voltak, amikor pályázatra került a sor, felül hitelesítetté
és mehetett be a pályázat. Úgy gondolom, nekünk is előre kell készülnünk ezekre.
Varró Géza képviselő
Ha két év múlva is jön össze, meg van az első lépés.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Én támogatom.
Mile Tünde Enikő képviselő
Én is.

Tóthné Verő Tünde polgármester
Tervező személyére van-e javaslatotok?

Varró Géza képviselő
Aranyosnét ismerjük.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Én őt nyugodt élekkel tudnám ajánlani, évek óta dolgozik az önkormányzatnak,
terveket készített. Többek között az iskola tetőterét, az óvoda konyhájának tervezésében
aktívan részt vett, a könyvtár felújításban. Tervezés, kivitelezés, és műszaki ellenőrzés
terén is. Ravatalozót is ő tervezte. Én az ő személyét támogatni tudom. Akkor mindegyik
pályázatra készíttessünk tervet és induljunk el ezekben, és lehetőség szerint egyezzünk
úgy Aranyosnéval, hogy sikeres pályázat esetén teljes egészében fizetjük a tervezés
díját, addig valamilyen formában honoráljuk neki. Ez most nem azt jelenti, hogy
egyszerre kifizetünk 1,5 milliót, mert például ha jól emlékszem a Csonkatorony
tervdokumentációja olyan összeg körül van. A költségvetés akkor készüljön el, amikor
már tényleg a pályázatbeadásnál vagyunk. Aki a felsorolt pályázatokra javasolja, hogy
Aranyosné Baranyai Irénnel tervdokumentációt és rajzokat készíttessük el, kérem, hogy
szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták:
71/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatokhoz szükséges
tervdokumentációt és tervrajzokat Aranyosné Baranyai Irénnel készítteti el.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
5./ Folyékony hulladékkezelés pályázati kiírásának megtárgyalása /Szóbeli
előterjesztés/
Tóthné Verő Tünde polgármester
Jegyző urat megkérném, hogy tájékoztasson róla.
Keserű László jegyző
Szóbeli előterjesztésként szerepel ez a napirendi pont, és nekem a következő lenne
a javaslatom a képviselő-testület felé. Kellene egy felhatalmazás polgármester
asszonynak a képviselő-testülettől, ami arra vonatkozna, hogy a vonatkozó jogszabályi
előírások alapján meghívásos pályázati eljárást bonyolítson le polgármester asszony a
háztartási folyékony hulladék elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására vonatkozóan,
azzal, hogy a beérkezett pályázatok kiértékelése alapján a döntés a képviselő-testület
hatáskörében marad. Összeáll egy pályázati felhívás, egy dokumentáció, ami
lényegében a folyékony hulladék kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások alapján
állna össze, ezen már a kollégák dolgoznak is. Legalább három olyan szolgáltató részére
kerülne megküldésre, akik ilyen jellegű tevékenységet végeznek. Ők a pályázati felhívás
alapján beadnának egy ajánlatot, ami ide kerülne a képviselő-testület elé, ezt kiértékelné
a képviselő-testület, és megállapítaná, hogy ki az a nyertes pályázó, aki el tudná végezni
ezt a tevékenységet. Annyit még szeretnék elmondani, hogy ennek a pályázati

felhívásnak tartalmaznia kell azokat a paramétereket, hogy hány háztartásról van szó,
gazdálkodó szervezetről, körülbelül milyen mennyiségű m3 az, ami akár heti vagy havi
szinten jelentkezne elszállításra, illetve a pályázónak a pályázatában igazolnia kell, hogy
megfelelő engedélyekkel rendelkezik, megfelelő műszerparkkal, megfelelő
személyzettel rendelkezik, megfelelő adatszolgáltatási és nyilvántartó rendszerrel
rendelkezik, milyen ártalmatlanító hellyel rendelkezik, illetve, ha nem, akkor milyen
üzemeltetővel van szerződése, aki ilyen ártalmatlanító hellyel rendelkezik, milyen m 3
kapacitással tudja a tevékenységet elvállalni, és milyen szállítási, ártalmatlanítási díjat
ajánl fel. Ha ez a pályázati eljárás eredményes, és a képviselő-testület tud ebben döntést
hozni, akkor ezt követően, egy közszolgáltatási szerződés kerül megkötésre a
szolgáltatóval, a képviselő-testületnek pedig egy helyi rendeletet kell alkotnia, aminek
három nagyon fontos pillére van. Az egyik, hogy meg kell nevezni a közszolgáltatót,
meg kell nevezni az ártalmatlanítás helyét, és nagyon fontos, hogy azt a bizonyos egy
tényezős díjrendszert is meg kell jelölni a rendeletben. Nekem az lenne a kérésem, hogy
a képviselő testület hatalmazza fel a polgármester asszonyt, a meghívásos pályázati
felhívás lefolytatására, azzal, hogy a pályázatok kiértékelésre, és döntésre a képviselőtestület elé kell, hogy kerüljenek.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Vélemények?
Bácsó Balázsné
Jónak tartom.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Aki jegyző úr javaslatát elfogadja, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő
volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozták:
72/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármester
asszonyt, a háztartási folyékony hulladék elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására
vonatkozóan a meghívásos pályázati felhívás lebonyolítására, azzal a kikötéssel, hogy
a pályázatok kiértékelésre, és döntésre a képviselő-testület elé kerülnek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
6./ Szerepi Kelemen János Általános Iskola támogatása
Tóthné Verő Tünde polgármester
Mindenki előtt köztudott, az elmúlt szombaton jótékonysági bált rendezett az
iskola, számítástechnikai eszközök beszerzésére, nyomtatót, illetve fénymásolót
szeretnének vásárolni. Én javasoltam a képviselő-testület tagjainak, előtte mindenkit
felhívtam, hogy támogassuk 100 e Ft-tal az iskolát. Támogattuk az óvodát is, igaz, hogy
az iskola nem a mi intézményünk már, azonban a mi gyerekeink járnak oda, nem
mindegy, hogy milyen körülmények között vesznek részt az oktatásban, milyen
technikai segítséget kapnak a pedagógusok a munkájuk során. Egyébként egy nagyon
jó, színvonalas rendezvény volt. Véleményetek, hozzászólásotok? Akkor kérnék egy

szavazást, hogy az iskola jótékonysági rendezvényéhez járuljunk hozzá 100 e Ft-tal. Aki
ezt elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő
képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták:
73/2015. (IV.07.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen János Általános
Iskola jótékonysági estjéhez, 100 e Ft összeggel hozzájárul.
Határidő: Azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
7./ Klebelsberg Intézményfenntartó
anyagának megtárgyalása

Központ

véleményezésre

megküldött

Tóthné Verő Tünde polgármester
Igaz, hogy nem az önkormányzat a fenntartója az iskolának, de mi vagyunk a
tulajdonos, és a településgyermekeit látják el, így ki kell kérni nem csak az
önkormányzat, de más egyéb szervezetek véleményét is, ahhoz, hogy módosításokat
tudjanak végrehajtani a 2015/2016 tanévkezdéssel kapcsolatban. Elküldték az
átszervezési javaslatukat, bekerült az integrációs felkészítés, illetve a feladat ellátási
helyre bekerült az alsó tagozat 1-2. osztály egész napos nevelése. Nektek erről bővebb
információtok van-e Szilvi?
Kenéz Szilvi Magdolna alpolgármester
Nincs, nagyon mostani dolog lehet.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Április 17-ig kérik a testület véleményét. Más fórumoktól is kérnek véleményt.
Elküldtek egy alapító okirat módosító javaslatot is.
Kenéz Szilvi Magdolna alpolgármester
Valamikor tanév elején történt az alapító okirat módosítása, azért mert a tornaterem
okán lehet, hogy az 1-2. osztály kikerülne a Kölcsey úti iskolába. Szerintem szeptember
óta most érkezett odáig a KLIK, hogy ezt a módosítást megküldje.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Nem tudom az integrációs nevelést a Kölcsey u. 8. alatt, hogy akarják elvégezni.
Az teljesen át van alakítva tornaszobának. Én saját részemről nem szeretnék ahhoz a
tornaszobához hozzányúlni.
Kenéz Szilvi Magdolna alpolgármester
Lehet, hogy nem erről van szó, ezt csak én gondolom magamtól.
Bácsó Balázsné
Ez most érkezett?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Igen. Én magam sem nagyon tanulmányoztam át, nem tudom, hogy mit takarnak
ezek. A Kölcsey u. 8. szám alatti tornatermet, ha elkészül egyszer az új tornaterem,

akkor is azt a tornaszobát úgy kellene hagyni, nem kevés pénzt fordítottunk arra, hogy
ott tornaszoba legyen. Ott ismét tantermet kialakítani, iszonyatos összeg lenne. Van
annyi sportszervezetünk, akik azt használni tudnák.
Mile Tünde Enikő képviselő
Mi még ezzel nem találkoztunk, nem tárgyaltuk.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ezt a második pontot maximálisan támogatni tudom, az 1-2. osztály egész napos
nevelése a Kossuth u. 5-7. Ez egyértelmű. Az első pont viszont számomra kérdéses.
Jegyző úrnak esetleg van erről bővebb ínformációja?
Keserű László jegyző
Nincs. Nekem az a véleményem, itt egy vélemény kikérés van, a fenntartó kikéri a
felsorolt szerveknek a véleményét, de maga ez a vélemény a fenntartót nem köti, ő csak
kíváncsi a véleményekre, ezektől eltekinthet, és hozhat bármilyen döntést, hiszen az
önkormányzat nem fenntartó, csupán működtető. Itt most egy szakmai kérdésről van
szó, és mivel az önkormányzat a működtető, maga a működtetés az önkormányzatnál
maradt, ha jól tudom.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Nem, nem maradt.
Keserű László jegyző
Akkor itt valóban csak egy véleményezési jogköre van a képviselő-testületnek, és
ettől függetlenül a fenntartó bármilyen döntést hozhat, amely a szakmai munkát érinti.
Lehet erre igent vagy nemet mondani, de ez nem köti a fenntartót.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Vélemények ezzel kapcsolatban?
Varró Géza képviselő
Jó lett volna, ha itt van Laci.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Emiatt külön ülést nem fogok összehívni, ez egyértelmű számomra, vagy tudunk
ma dönteni. Azt javaslom, tartsunk 5 perc szünetet, a KLIK vezetőjével felveszem a
kapcsolatot és kérek bővebb felvilágosítást.
5 perc szünet
Tóthné Verő Tünde polgármester
A KLIK-nél Arnóth Sándornét értem utol, azt az információt kaptam, hogy az
integrálás a roma és magyar gyerekek közös felkészítése, valamint a gyengébb
tanulókkal való több foglalkozást jelenti. Én azt javaslom, hogy a Kölcsey utcán tartsuk
meg tornaszobának. Azt javaslom, egészítsük ki, hogy Kölcsey u. 8. szám
alatt bekerül az integrált felkészítés a tornaórák vonatkozásában. A Kossuth u. 5-7.

