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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. április 24-i ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:52-63 

 rendelete:8 

 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 

önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Beszámoló Szerep község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Aranyi István r. ezredes, rendőrkapitány 

3./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Működési 

területének, 2017. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről 
Előterjesztő: Lövei Csaba tű.ezredes kirendeltség-vezető 

4./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 

elfogadásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés támogatási igény bejelentéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 

pályázaton való pályázati részvételről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” 

tárgyú beszerzési eljárás eredménye megállapítására.  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt tulajdonát képező 

ingatlan értékesítéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Előterjesztés ingatlan bérbeadásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés ingatlan eladásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

12./ Előterjesztés közalkalmazotti létszámbővítésről a házi segítségnyújtás 

szakfeladaton 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

13./Különfélék 

 
 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 
 

52/2018.(IV.24.) számú határozat: 
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Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 24-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

53/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót Szerep 

község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azokkal kapcsolatos feladatokról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

54/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a 

Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Működési területének, 2017. évi mentő 

tűzvédelmi helyzetéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

55/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2016. (XII. 13.) önkormányzati 

testületi határozata alapján, figyelemmel a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§-

ában foglaltakra, jóváhagyja a 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló 

jelentést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keserű László jegyző 

 

56/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be az 

önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

 

Határidő:  2018. november 10. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

57/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti  

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A beruházás megvalósításához szükséges önerő 1.256.170.-Ft, azaz Egymillió 

kettőszázötvenhatezer egyszázhetven forint, mely az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből 

kerül biztosításra. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2018. május 3. 

 

 

58/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kihirdeti, hogy „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelen.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

59/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a végelszámoló kérje 

fel a RINPÓCSE’Kft-t az elkészült értékbecslés kiegészítésére egy rapid értékesítési forgalmi 

érték meghatározásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

60/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a 

tulajdonában lévő szerepi 145 hrsz.-ú a valóságban Szerep Rácz B. u. 47. szám alatti ingatlant 

bérbeadja a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. részére 300.000.- Ft/év, azaz Háromszázezer 

forint/év összegért. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

61/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő szerepi 130 hrsz.-ú 

a valóságban Szerep Petőfi u. 6. szám alatti ingatlant nem értékesíti. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

62/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

I. hozzájárul ahhoz, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000.(I. 07.) SzCsM rendelet 2., 3., 5. sz. melléklete szerint a személyes 

gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái alapján, a szociális 

gondozói státuszt 1 fővel bővítse. 
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II. megbízza a polgármestert, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 

Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnökének a döntésről 

szóló határozatot haladéktalanul küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 
63/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítványt, mint a 

Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatóját 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer 

forint összegben támogatja intraosszeális eszköz beszerzésében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 24-i üléséről, 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Tanácskozótermében, 

Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

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

Magdolna alpolgármester, Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Karacs Károly tűzoltó alezredes 

       Ferenczik Ferenc rendőr alezredes 

       Győrfi Gyula őrsparancsnok 

       Horváth Patrik körzeti megbízott 

       Dombi Zoltán körzeti megbízott 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00 órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

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

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. A napirendi pontokra az alábbiak szerint 

teszek javaslatot. A 12. napirendi pontnak javasolnám felvenni az előterjesztést közalkalmazotti 

létszámbővítésről a házi segítségnyújtás szakfeladaton. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 

önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Beszámoló Szerep község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Aranyi István r. ezredes, rendőrkapitány 

3./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Működési 

területének, 2017. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről 
Előterjesztő: Lövei Csaba tű.ezredes kirendeltség-vezető 

4./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 

elfogadásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés támogatási igény bejelentéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 

pályázaton való pályázati részvételről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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8./ Előterjesztés a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” 

tárgyú beszerzési eljárás eredménye megállapítására.  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt tulajdonát képező 

ingatlan értékesítéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Előterjesztés ingatlan bérbeadásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés ingatlan eladásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

12./ Előterjesztés közalkalmazotti létszámbővítésről a házi segítségnyújtás 

szakfeladaton 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

13./Különfélék 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

52/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 24-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 

önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az óvodai beiratkozást érintő közlemény közzététele megtörtént. A nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízre a pályázat kiírásra került. A két ülés között elég sokat 

találkoztunk. Április 4-én megtörtént az orvosi rendelő és a bölcsőde átadása. A bölcsődének 

folyamatban van az alapító okirata, hogy el tudjunk indulni, működési engedélyt tudjunk rá 

kérni. A rendelőnek megtörtént a műszaki átadás, átvétele. A hibák nagy része ki lett javítva, 

folyamatban van a telefon és az internet bekötés és utána be lehet költözni. Az eszközök viszont 

még mindig kérdőjel, hogy mikor lesznek meg. Megkezdődött a Könyvtár szigetelési 

munkálata az EFOP keretében. Valamint a szegregátum pályázat első fordulójában 194 millió 

forintot nyertünk el. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Kincstári számlát kell 

nyitni és arra utalják át az előleget, mert ez utófinanszírozásos, erre előleget lehet kérni és ha 

ezzel elszámoltunk akkor mehet a többi része. Már a múlt héten volt egyeztetésünk Balogh 

Gyulával és Takács Judittal, akik koordinálják a pályázatunkat. A következő nagy feladata 

összeszedni a 100 embert akik a szegregátumból bevonásra kerülnek.  
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2./ Beszámoló Szerep község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Aranyi István r. ezredes, rendőrkapitány 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még egyszer köszöntöm vendégeinket. Megkérdezném van-e amivel kiegészítik 

a beszámolójukat? Mindenki megkapta a beszámolót, nagyon szép részletes. 

 

Ferenczik Ferenc r. alezredes 

 Néhány szóval szeretném kiegészíteni a beszámolót. Aranyi úr tájékoztatta 

polgármester asszonyt, hogy nem tud ma jelen lenni, így engem bízott meg a 2017. évi 

értékelő kiegészítésére, illetve a kérdések megválaszolására. 2017. év a Püspökladányi 

Rendőrkapitányság tervei között úgy szerepelt, hogy tartsuk meg a 2016. évben elért 

eredményeinket. 2016-ban olyan évet zártunk közlekedésileg, közbiztonságilag és 

bűnügyileg ami egy kiemelkedő év volt. 2017. évben negatív csúcsokat döntögettünk – 

így mondom a kiemelkedőt. A statisztikai számok benne vannak a beszámolóban. Egy 

olyan 20-30%-os csökkenések is előfordultak bűnesetenként. Amiben nem tudtunk jobb 

eredményt elérni 2017. évben az a kapitányságon szolgálatot ellátó állomány egy főre 

eső bűncselekmény miatti elfogása, illetve bűncselekmény miatti előállított személyek 

száma. Ez abból is adódott, hogy 30%-kal csökkentek a bűncselekmények. Így kevesebb 

lett a mérőszám amit a Hajdú-Bihar Megyei Főkapitányság határozott meg 

kapitányságokra lebontva. A 2017-es évben Szerep község kettő fő körzeti megbízottja 

kiemelkedő munkát végzett. Igaz az egyik kollega többször látott el szolgálatot a déli 

határszakaszon, így többször volt távol. A település közbiztonsága kiegyensúlyozott, itt 

is jelentősen csökkentek a bűncselekmények illetve a szabálysértést elkövetők száma. 

Polgármester asszony ott volt a Járási Közbiztonsági Fórumon ahol Kapitány úr a 

Püspökladányi Járás közbiztonságát javító chartát útjára indította. 10 pontos fogadalmat 

kell tenni, képletesen, aki ezt aláírja annak így kell közlekednie, a szabályokat betartva. 

Örömmel kell elmondanom, hogy több mint 2000-en írták alá. Megértették, tudomásul 

vették. Egy oklevelet kaptak akik aláírták. Örömmel vettük, hogy az oktatási 

intézményekben az ovizsaru és iskola rendőr program működött szépen. 2018. év végén 

megtartjuk a nyár veszélyeire szóló figyelem felhívást, illetve a 18/19-es tanévben 

csatlakozna valamelyik csoport az ovizsaruhoz akkor velük külön lehetne foglalkozni. 

Amennyiben kérdés van arra szívesen válaszolok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Elsősorban a köszöneté a szó. Azt kell, hogy mondjam a bűncselekmények 

esetében elképesztő a javulás. Természetesen a két körzeti megbízottnak is köszönhető.  

 

Szabó László képviselő 

 Az iskola nevében szeretném megköszönni a rendőrség segítségét, felvilágosító 

munkáját. Szerencsére 2017. év folyamán olyan esemény nem történt amikor rendőri 

beavatkozásra lett volna szükség. Volt egy közös látogatásunk egy javító intézetben. 

Köszönjük a felvilágosító beszélgetéseket. Köszönjük még egyszer. Hasonló jó 

együttműködést kívánunk a 2018-as évre is. 
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Ferenczik Ferenc r. alezredes 

 Szeretnénk ezt az együttműködést folytatni, sőt magasabb szintre emelni az 

iskolákkal, óvodákkal. Az apró palántákból lesznek majd a nagy fák, tehát minél 

korábban kell elkezdeni a felvilágosítást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én is csak köszönetemet tudom kifejezni. Tavaly volt egy-két akciónk a nagy 

javulás mellett. Egyszer tavaly nyáron, valamint karácsony előtt a metilalkohol 

mérgezés miatt. Maximálisan helyt álltak mindkét esetben. Valamint legutóbb ami 

márciusban volt 1-2 napos áramszünet, maximálisan felügyeltek, itt voltak, amikor 

szükség volt rájuk lakossági tájékoztató miatt számíthattunk rájuk. Hétfői napon 

Kapitány úr személyesen kijött és megnézte a települést. Ez olyan biztonságérzetet ad 

nemcsak nekem, hanem a lakosoknak is, amit nagyon köszönök. És még nem is 

beszéltem a rendezvényeinkről, melyeket folyamatosan biztosítanak a körzeti 

megbízottak. Köszönjük az eddigi munkát. 

 

Ferenczik Ferenc r. alezredes 

 Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a rendőrség beszámolóját, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

53/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót Szerep 

község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azokkal kapcsolatos feladatokról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

3./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Működési 

területének, 2017. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről 
Előterjesztő: Lövei Csaba tű.ezredes kirendeltség-vezető 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A beszámolót mindenki megkapta, átolvasta. Esetleg ehhez kiegészítés? 

 

Karacs Károly tű. alezredes 

 Szeretném megköszönni az együttműködést. Néhány szót mondanék a káreseti 

tevékenységről. A rendőrség ott van a mindennapokban, mi akkor vagyunk ott ha baj van. Ettől 

függetlenül mi is dolgozunk. A tegnapi tűzeset kapcsán szeretném javasolni, hogy a tűzgyújtási 

rendeletről érdemes lenne elgondolkozni. Látok más településeket, hogy ott hogyan működik. 

Könnyebben megfoghatók az emberek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Itt az a baj, hogy ők lomolnak mindenféle vacakkal és felhalmozták azt az udvaron.  
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Pánti Zoltán aljegyző 

 A településen nem lehet tüzet gyújtani. Az önkormányzati rendelet arról szól, hogy 

bizonyos dolgokat, bizonyos időintervallumban az önkormányzat engedélyével lehet égetni. Ha 

adott településen nincs rendelet akkor ez az engedélyezés sincs biztosítva a településen, tehát 

egyáltalán nem lehet tüzet gyújtani. Hogy minősül más megítélés alá a tegnapi tűzeset? Ahol 

van rendelet, ott lehet márciustól májusig avart égetni. Ha valaki ebben az időszakban nem 

avart éget, hanem felgyújtja a fél falut, akkor indul ellene eljárás, ha meg nincs rendelet, tehát 

egyáltalán nem lehet tüzet gyújtani, akkor meg nem indul ellene eljárás. Az önkormányzati 

rendelet egy megengedő magatartást biztosít bizonyos időintervallumban. 

 

Karacs Károly tű. alezredes 

 Akkor tudjuk, hogy abban az időszakban számítanunk kell eseményre. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha ez az eset januárban történik akkor semmit nem lehet égetni, ha van rendelet, ha 

nincs rendelet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Illetve ahol nincs rendelet ott a tűzoltóságtól kell engedélyt kérni a tűzgyújtásra. Oda be 

kell jelenteni. 

 

Karacs Károly tű. alezredes 

 Ami a probléma, hogy a tegnapi káreseményről délután 5 és 6 óra között kapott értesítést 

a Tűzoltóság. Amikor mi kiérkeztünk egy 4-szer 5 méteres istálló égett. Ha 3 órakor itt vagyunk 

és látjuk hogy más ég akkor teljesen más a dolog megítélése. Mi azt láttuk, hogy ez az istálló 

ég.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha nincs rendelet egyértelmű a helyzet, mivel nem lehet tüzet gyújtani. Ha van rendelet, 

akkor meg kell vizsgálni hogy mit éget. 

 

Karacs Károly tű. alezredes 

 Más a helyszín abban az esetben ha hamarabb szólnak és látjuk, hogy mit éget. Amit 

még a beszámolóhoz hozzátennék, hogy a tavalyi évben kaptunk egy magyar fejlesztésű 

fecskendőt, amit tegnap meg is lehetett csodálni. 4000 liter oltóanyagot tud szállítani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. 

 

Győri Balázs polgármester 

 Más technika újítás nem volt? 

 

Karacs Károly tű. alezredes 

 A tartalék felszerelésünk lett feltöltve arra a létszámra ami szükséges. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdésetek?  

 

Győri Balázs képviselő 
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 Dicsérjük meg a tűzoltóságot is. Igazi profi munkát végeznek, megfelelő időben 

érkeznek, megfelelő szakértelemmel. A tegnapi tűzeset kapcsán is megtapasztalhattuk ezt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nemcsak a tűzesetekhez, hanem a balesetekhez is ők vonulnak. Had dicsérjem meg a 

Tűzoltóságot, mert láttam első helyezést értek el a kismotorfecskendő versenyen. 

 

Karacs Károly tű. alezredes 

 Köszönjük szépen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a beszámolót megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

 

54/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a Püspökladányi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Működési területének, 2017. évi mentő tűzvédelmi 

helyzetéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester elhagyta az üléstermet. 

 

4./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tegnap a Gazdasági és Ügyrendi bizottság megtárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság tegnap részletesen megtárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester megérkezett az ülésterembe. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs akkor kérnék egy szavazást a beszámoló 

elfogadásáról. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 
 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 
 

1. § 
 

(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az 

önkormányzat 2017. évi beszámolóját 
 
 

a) 720 957 689 Ft költségvetési bevétellel, 

b) 124 562 421 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 525 018 755 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

 c/1) 462 656 519 Ft működési kiadással  

 c/2) 61 672 392 Ft önkormányzati felhalmozási kiadással 

 c/3) 689 844 Ft intézményi felhalmozási kiadással 

d) 123 474 705 Ft finanszírozási kiadással 

 

hagyja jóvá. 
 

2. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolója bevételi főösszegének 

előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet 

szerint fogadja el. 
 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolójában a címenkénti működési 

kiadási előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 4., 11., 14., 17., 

20., és 23. oszlopai szerint állapítja meg.  
 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolójában a felhalmozási kiadásait - 

feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 
 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak 

összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2017. évi 

alakulását az 5. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. 
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(6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 2017. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet szerint 

állapítja meg. 
 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz 

változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. 
 

(8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya 

alakulását évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-ának 

alakulását a 8. melléklet szerint állapítja meg. 
 

(9) A képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

30. § (1) és (2) bekezdése szerinti 2017. évi vagyonkimutatást a 9.1 melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

A képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

30. § (3) bekezdése szerinti 2017. évi vagyonkimutatást a 9.2 melléklet szerint hagyja jóvá. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatásának szöveges indoklását a 

9.3 melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát a 10.1 melléklet szerint állapítja 

meg és a kötelezettséggel terhelt maradványt az önkormányzat és az intézménye részére a 10.2 

mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. 
 

(11) A képviselő-testület az önkormányzat által 2017. évben adott közvetett támogatásokat a 11. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolójának rendeletében az  

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó 

mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 12. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 
 

(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolójának rendeletében az  

önkormányzat adósságállományának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

91.§ (2) b) pontja szerinti kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolójának rendeletében az  

önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről szóló, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerinti kimutatását a 14. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 
 
 
 
 
 

Záró rendelkezések 
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3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

 

5./ Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegnap ezt a Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tárgyaltuk az előterjesztést és elfogadásra javasoltuk a Képviselő-testület felé. Itt volt 

a városgazdálkodási iroda vezetője, azt mondta folyamatban vannak a feltárt hiányosságok 

észrevételei. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mindig úgy elszomorodok a feltárt hiányosságok listája hosszán. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szilvi ennek mindig az a feladata, hogy a hibát tárja fel. Ezen javítsunk, jobb minőségű 

munkát végezzünk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A belső ellenőrnek az a feladata, hogy a legkisebb dolgot is leírja, hogy azok javításra 

kerüljenek. Nem mindegy milyen súlyú dolgokat emelnek ki. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Amit leír azt még következmények nélkül teheti. Ő csak javasol. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezt elfogadja megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

 

55/2018.(IV.24.) számú határozat: 
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2016. (XII. 13.) önkormányzati 

testületi határozata alapján, figyelemmel a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§-

ában foglaltakra, jóváhagyja a 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló 

jelentést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keserű László jegyző 

 

 

6./ Előterjesztés támogatási igény bejelentéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Évek óta beadjuk a REKI támogatást, az idén is 35 millió forint lett betervezve egyéb 

forrásból. Ezt szeretnénk ismét benyújtani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság is egyértelműen támogatta az előterjesztést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezt elfogadja kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

56/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be az 

önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

 

Határidő:  2018. november 10. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

7./ Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 

pályázaton való pályázati részvételről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez szintén a Nemzetgazdasági Miniszter kiírásában jelent meg. Az egyik pontja 

szabályozza, hogy óvodai intézményeknek a fejlesztésére lehet pályázni. Létszám és kapacitás 

bővítést nem igényel. Előzetes megbeszélés alapján az óvodavezetővel, nyílászáró csere, külső 

hőszigetelés, középső udvar lefedése, valamint a lapos tetőnek átszigetelését tartalmazná. 5% 

önereje van, jelenleg folyamatban van az árajánlat megkérése, illetve a költségvetést jövőre 

érintené. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság támogatta a pályázat beadását. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a pályázat beadásával egyetért megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

 

57/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti  

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be. 

 

A beruházás megvalósításához szükséges önerő 1.256.170.-Ft, azaz Egymillió 

kettőszázötvenhatezer egyszázhetven forint, mely az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből 

kerül biztosításra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2018. május 3. 

 

 

8./ Előterjesztés a „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú 

beszerzési eljárás eredménye megállapítására.  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Továbbra sem érkezett egyetlen árajánlat sem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolja a bizottság a határozati javaslatot a Képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az idén még kiírjuk vagy kétszer. Aki elfogadja a határozati javaslatot, megkérem 

szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

58/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kihirdeti, hogy „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelen.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  
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9./ Előterjesztés Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt tulajdonát képező 

ingatlan értékesítéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Itt arról van szó, hogy a Hajdú-Bihari Vízmű Zrt. végelszámolás alatt áll, május 31-e a 

határidő. Az apróbb dolgokat értékesítették, egyetlen ingatlan maradt fenn, a Hét vezér utcai 

ingatlan, aminek az értékbecslése 347 millió forint. Ezzel szemben érkezett árajánlat 270 millió 

forintra. A közgyűlés ezt nem fogadta el, hanem javasoltak egy új értékbecslést, rapid 

értékcsökkenés feltüntetésével végeztessünk el. Ebben kérik a Képviselő-testület 

állásfoglalását, mert amikor szavazunk a Képviselő-testület véleményét kell kinyílvánítani. 

Nekünk is fontos, mert részvényünk van. Ebből az önkormányzatnak is bevétele származhat, 

amint lezárul a végelszámolás. Tárgyalta a bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság nem fogadta el a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés? Aki a határozati javaslatot elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 7 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 0 igen szavazattal, 7 ellenszavazat mellett és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

59/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a végelszámoló kérje 

fel a RINPÓCSE’Kft-t az elkészült értékbecslés kiegészítésére egy rapid értékesítési forgalmi 

érték meghatározásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

10./ Előterjesztés ingatlan bérbeadásról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Digi Kft. először vételi ajánlatot tett a Rácz Béla utcai ingatlanra, most bérletet 

szeretnének felajánlani 300 ezer forintért évente. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért azzal, hogy adjuk bérbe, megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

60/2018.(IV.24.) számú határozat: 
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Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a 

tulajdonában lévő szerepi 145 hrsz.-ú a valóságban Szerep Rácz B. u. 47. szám alatti ingatlant 

bérbeadja a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. részére 300.000.- Ft/év, azaz Háromszázezer 

forint/év összegért. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

11./ Előterjesztés ingatlan eladásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Petőfi utcsa 6. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat érkezett, amit jelenleg Mezőné 

Kovács Brigitta bérel. A bérlők hol itt, hol Bajomban vannak. Bérleti díjat nem fizetnek. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság azt javasolta, hogy ne fogadjuk el a vételi ajánlatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a határozati javaslattal egyetért megkérem szavazzon. A bérletet előbb vagy utóbb 

fel kell mondanunk. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 0 igen 

szavazattal, 7 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

61/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő szerepi 130 hrsz.-ú 

a valóságban Szerep Petőfi u. 6. szám alatti ingatlant nem értékesíti. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

12./ Előterjesztés közalkalmazotti létszámbővítésről a házi segítségnyújtás szakfeladaton 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ intézménynek volt egy előterjesztése, melyben javasolnak egy fő házi gondozói 

létszámbővítést. Az ellátotti létszám megenged még 1 fő dolgozót. Tárgyalta a bizottság tegnap. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság támogatta a határozati javaslatot. Az lenne a kérésünk, hogy aki fel 

szeretnénk venni határozott időre vegyék fel, december 31-ig. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat? Aki egyetért, megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

62/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
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III. hozzájárul ahhoz, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000.(I. 07.) SzCsM rendelet 2., 3., 5. sz. melléklete szerint a személyes 

gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái alapján, a szociális 

gondozói státuszt 1 fővel bővítse. 

 

IV. megbízza a polgármestert, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 

Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnökének a döntésről 

szóló határozatot haladéktalanul küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

13./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Medicopter keresett meg bennünket, támogatást kérne. Már támogattuk őket 50 ezer 

forinttal. 

 

Szabó László képviselő 

 Támogatom a kérésüket, mert tavaly is többször voltak a településen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki az 50 ezer forint összegű támogatással egyetért, melyet egy intraosszeális készülék 

beszerzésére adnánk, megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

63/2018.(IV.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítványt, mint a 

Magyar Légimentő Nonprofit Kft. szerződéses támogatóját 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer 

forint összegben támogatja intraosszeális eszköz beszerzésében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Április 30 Mézes napról valami? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A programok rendben vannak, főzőverseny is lesz ami színesíti a rendezvényt. Péter 

Szabó Szilvia fellépéséhez a hangosítás, kívánságok teljesítve lesznek. A helyszínünk adott és 

szép. 

 

Szabó László képviselő 
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 Mondtad, hogy megnyertük a Balogh Gyula féle pályázatot. Melyik része ez most a 

pályázatnak? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez az első kör. 100 főt kell összeszedni a két szegregátumból, akik be lesznek vonva a 

programba. Ezek az emberek megélhetési támogatást fognak kapni, bruttó 50 ezer forintot. Fel 

kell állítani nekik egy életpálya modellt. 4 fő szociális munkás és szociális pedagógus akik 

végzik majd a papírmunkákat. Ki kell helyezni 2 szolgáltató központot, arra alkalmas épületünk 

nincs, de abban maradtunk Gyulával, hogy bérelni fogunk két konténert. Egy-egy 

szegregátumban kell elhelyezni a konténereket. Ebben van baba-mama klub, vagy szülő klub, 

főző klub, nyári tábor a gyerekeknek. Ennek a nagy részét a civil szervezet, Takács Juditék 

fogják koordinálni. Ezt nagy vonalakban átbeszéltük. Ezek vannak az első körben. A második 

körben szociális bérlakásokat alakítunk ki, vagy építünk. 

 

Szabó László képviselő 

 Mikortól indul? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az első kör májusban indul. A szociális munkások Mile Zsolti, Kollárik Ildikó, Tóth 

Bara és Fóriánné Bácsi Tünde akik be lettek vonva. Laci lehet tudni a ti pályázatotokról, a 

kertről? 

 

Szabó László képviselő 

 2018. május 1-től indulna, eszköz még nincs benne. Az ültetéssel már elkéstünk. Az 

lenne a legjobb ha a gyümölcsfákat majd csak ősszel adnák ide és tulipán hagymákat is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor a kisházhoz ültetnénk, valamint az egyház kertjébe is tudunk paradicsomot 

ültetni. 

 

Szabó László képviselő 

 Vétek júliusba fát ültetni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A lényeg hogy most tudjuk használni és augusztus végére mi azt kitakarítjuk. Ma 

szerelik a kamerákat a piachoz és a temetőhöz. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Végig ültettük a Kossuth utcát rózsatővel, de van ahol nincs is meg. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Pedig csak néha meg kellene locsolni. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Pedig ez más településeken működik. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki vállalja, hogy gondozza oda kell ültetni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Akkor ezt így érdemes, hogy egy helyre, csoportosan ültetni, mert egyének nem 

becsülik. Kihívás napja május 30. Már jelentkeztünk. Kérném, hogy az iskola segítsen a 

szervezésben. 

 

Szabó László képviselő 

 Valamit mindenki mozog. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Majd valamivel motiváljuk az embereket.Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.35 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 

 

  


