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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. augusztus 24-i rendkívüli ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:102-103 

  

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásának megtárgyalásához  
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

102/2017.(VIII.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 24-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

103/2017.(VIII.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú 

tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlásra. 

Szerep Községi Önkormányzat a szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

Határidő: 2017. augusztus 25. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 24-i 

rendkívüli üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Mile Tünde 

Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

        Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

    

Igazoltan távol tartózkodik: Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 08.02. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. Kenéz Szilvia jelezte, hogy nem tud jelen 

lenni.  

 

A meghívó szerint az alábbi napirendi pontra teszek javaslatot:  

 

1./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásának megtárgyalásához  
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel a napirendi ponttal egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták:  

 

102/2017.(VIII.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 24-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásának megtárgyalásához  
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Augusztus 25. a beadási határidő, megint kérdés, hogy szénre vagy fára pályázunk-e, 

illetve, hogy be kívánjuk adni a pályázatot? Ehhez kérnék hozzászólást, véleményt. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Az emberek mit preferálnak? A szenet vagy a fát? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az emberek nagyon a szén ellen vannak, fát szeretnének, csak ugye mióta volt ez az 

incidens a testülettel, én azóta azt mondtam nem vállalom fel. Illetve amiatt, hogy a szenet már 

kicsomagolva kapjuk meg, igaz már tavaly nekünk kellett a lakosoknak eljuttatni, de akkor is 

sokkal rugalmasabbak, gyorsabbak tudtunk lenni. A tűzifa szállítási költsége az 

önkormányzatot terheli, azt fel kellene kuglizni és úgy kihordani. Tehát itt kérdés az hogy 

nézzük a lakosok érdekeit és áttérünk a fára, felvállaljuk vagy pedig maradunk a szénnél ami 

nekünk kényelmesebb. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ingyen kapja és ha ezt kapja, ennek kell örülni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Így van. Van akinek a fa jobb, de én szén párti vagyok mindenképpen, már csak az 

egyszerűség kedvéért is, mert nagyon sok dolgunk van és még ezt is valakire rábízni, hogy 

precízen, pontosan kimérje. 

 

Varró Géza képviselő 

 Engem nagyon sokan megkerestek, hogy a szén az nem jó, egyes illetők felvásárolják a 

faluban, több mázsa számra. Halomra van az udvaron. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A fát is felvásárolhatják. 

 

Szabó László képviselő 

 Pályázzunk és szénre. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A pályázati kiírás annyit ír „kemény, lombos tűzifa esetén 2 m3/ellátott, lágy lombos 

tűzifa esetén 3 m3/ellátott és a szén esetében 6 mázsa/ellátott.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor nem kérdés, hogy szénből jóval többet tudunk adni. Tavaly nem is tudom 

mennyit adtunk. 

 

Varró Géza képviselő 

 4,5 mázsa volt fejenként. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 3 milliárdról 4 milliárdra emelték a pályázati összeget. 
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Győri Balázs képviselő 

 Valamikor úgy történt a tüzelés, hogy vett az ember 10 mázsa fát meg 60 mázsa szenet 

és a fát csak arra használta, hogy begyújtson. Lehet kényelmesebb, meg egyszerűbb fával 

tüzelni. Igazán jó minőségű az akác. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Olyat úgy se kapunk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 4000 forint mázsája és nincs is akác, bükkfa lesz úgy tudom. 

 

Varró Géza képviselő 

 Akkor maradjunk a szénnél. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor ne húzzuk az időt, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki elfogadja 

megkérem szavazzon.  A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

103/2017.(VIII.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú 

tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlásra. 

Szerep Községi Önkormányzat a szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

Határidő: 2017. augusztus 25. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 08.09. órakor az ülést bezárta. 

 

 

 

 


