
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. augusztus 27-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:79-83 

c.) rendelete: 7 

 

  

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./ Tájékoztató az önkormányzat 2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2018-2019. éves beszámolója 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

5./ Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Különfélék 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

79/2019.(VIII.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 27-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

80/2019.(VIII.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. I. féléves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

81/2019.(VIII.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2018-

2019. éves beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

82/2019.(VIII.27.) számú határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 első osztályos hátrányos helyzetű 

gyereknek iskola kezdési csomag támogatást biztosít összesen 30.000.-Ft, azaz Harmincezer 

forint értékben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

83/2019.(VIII.27.) számú határozat: 

1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2019/2020-as 

tanévre vonatkozóan: 

 

- a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű tisztasági 

csomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 2500 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

5000 Ft/fő, 

- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 5000 Ft/fő 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

2./ A támogatási igény bejelentésére 2019. október 11-ig a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. 

 

3./ Megbízza a jegyzőt hogy a támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2019. október 

31. napjáig szíveskedni intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-i rendes 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, 

Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá:   Pánti Zoltán aljegyző 

        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 következő napirendi pontokra tennék 

javaslatot: 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2018-2019. éves beszámolója 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

5./ Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ 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:  

 

79/2019.(VIII.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 27-i rendes 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 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Július 24-i határozat szerint benyújtásra került a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatának benyújtása. Már eredménye is van, 3.920.490 

Ft-ot kaptunk, 1029 mázsa barnakőszénre, 9 mázsával kevesebb mint a tavalyi. 

Fontosabb események, Aratónap volt Szerepen ami nagyon jól sikerült, nagy létszámmal 

voltunk jelen Érkörtvélyes testvértelepülésről is. Ugyanaz nap volt Kakasfőző Fesztivál, azt is 

megnéztük. Földesen voltunk Pálinka Fesztiválon. Voltunk Érkörtvélyesen Dinnyefesztiválon. 

Ott is közel 50 fővel volt jelen a település. Tanultunk a traktor derbiből, egyszer talán mi is 

megpróbálhatjuk. Augusztus 20-án volt a települési ünnepségünk, legnagyobb elkeseredésemre 

kevés létszámmal voltak jelen. Óvodába ma átmentem a tanévnyitóra és egy kicsit sérelmeztem, 

hogy egyetlen fő jött el a koszorúzásra. Egy kicsit nagyobb létszámmal várnánk el a saját 

intézményünk dolgozóit. Szokásos érdektelenség a lakosság körében. A TOP pályázatba 

beadásra került a bölcsőde fejlesztési pályázat. Ma van a hiánypótlási határideje, ami 

folyamatban van. Még egy csoportszobával, melegítőkonyhával, mosdóval bővülne. Megfelelő 

felszereléssel, bölcsődei játékokkal kiegészítve. Az orvosi eszközökre megnyertük a pályázatot, 

megrendelésre kerültek. A település 800 éves rendezvényére is megnyertük a pályázatot, annak 

is itt van a megnyert összege. Hétvégén a Lovasnapot tartjuk meg, illetve elkészült végre a 

hivatal is, teljes egészében. Folyamatban vannak a takarítások, pakolások, bízunk benne, hogy 

jövő héten már mindenki a saját helyén tud lenni.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bölcsőde bővítése pályázat azt jelenti, hogy létszámot is bővítünk? 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt is tudunk bővíteni, dolgozói létszámot is, illetve a telek alakítást megcsináljuk most 

már. A Rácz Béla utcai telket amit megvettünk. Illetve az óvodai játékokra is beadásra került a 

Magyar Falvak keretében a pályázat, ott is 2,5 millió forint udvari játékra pályázunk. Várjuk a 

többi  pályázat és közbeszerzés eredményét.  

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegnap a Gazdasági és Ügyrendi bizottság megtárgyalta, pénzügyi iroda vezetője kint 

volt. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Átnéztük töviről hegyire, örülünk a sok árbevételnek, a sok pályázatnak. Örülünk, hogy 

csökkent az átvett pénzeszköznek az összege. Elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon sokat jelentett az, hogy a minimálbér emelésre kaptunk támogatást, 

önkormányzati szakfeladatra, óvodai nevelésre, tanyagondnoki szolgálatra. Szinte minden 

területre. Illetve a Segítő Kezeknél is ugyanúgy megérkezett a minimálbér támogatás és nagyon 

örülök neki, hogy a hozzájárulásunk is jelentősen csökkent, mind a Segítő Kezeknél, valamint 

a közös hivatal tekintetében. Azt lehet mondani lehet látni a végét, egyenesbe kerülünk, és 

nyugodt lélekkel zárhatjuk le ezt a ciklust, én úgy gondolom. Valakinek kérdése, javaslat, 

észrevétel? Aki ezt elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 



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

határozatot hozták: 

 

80/2019.(VIII.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. I. féléves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

3./Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erről is tárgyalt a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Átvezetésre kerültek ezek a változások, bevételek. Elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat, észrevétel a képviselő-testület tagjaitól? Aki ezt elfogadja, kérem 

szavazzon. 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 

7/2019.(VIII.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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 Önkormányzat 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: 

 

1. § 

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

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

önkormányzat 2019. évi költségvetését 
 



a) 721 681 649 Ft költségvetési bevétellel 

b) 444 034 683 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 860 961 399 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 596 195 384 Ft működési kiadással 

c/2) 264 766 015 Ft  felhalmozási kiadással 

d) 304 754 933 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg.” 

 

 

2. § 
 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 88 001 033 Ft előző évi működési 

maradványt, a felhalmozási hiány fedezetére 56 773 455 Ft felhalmozási maradványt von be az 

önkormányzat. A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a 

polgármester jogosult.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(3) Engedélyezett létszámok: 

Községgazdálkodás 1 fő, tornaterem működtetése 1 fő, könyvtári szolgáltatás 1 fő, 

képviselő-testület 7 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, háziorvosi alapellátás 1 fő, mezőőr 1 

fő, Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde 20 fő, közfoglalkoztatottak 

létszáma 137 fő. Engedélyezett létszám mindösszesen: 170 fő.” 

 

 

4. § 

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

5. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

6. § 

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

7. § 

A Rendelet 4. melléklete helyébe a4.melléklet lép. 

 

8. § 



A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 

9. § 

A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

10. § 

A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 

11. § 
 

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

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

4./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2018-2019. éves beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erről a Népjóléti bizottság tárgyalt. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Igen megtárgyalta a bizottság, elfogadásra javasoljuk a beszámolót a Képviselő-testület 

számára is. Az merült fel a sok-sok probléma mellett, hogy ha lehetőség és mód lenne rá akkor 

támogatnánk az óvónőképzőt elvégzőket.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenképpen én is javasolnám, illetve ez az egyetlen közintézményünk ami nem került 

fejlesztésre és mindenképpen valami pályázati forrást kell erre sürgősen találni. Beszéltem a 

tervezővel aki a bölcsőde rajzát tervezte és azt mondta fölfelé lenne célszerű bővíteni. Érdemes 

lenne egy statikussal megnézetni és fölfelé terjeszkedni. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Ott meghagyták azokat a falakat, amire lehetne építkezni nem? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Annál is inkább, hogy mindig beázik az óvoda, így legalább megszűnik a beázás.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 1-2 éven belül 100 gyerekkel kell számolni, tehát helyhiány lesz. Minimum plusz egy 

foglalkoztató szoba, plusz egy tornaszoba kell.  

 

Szabó László képviselő 

 Egy dolgot kell figyelembe venni, hogy elbírja-e a fal? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azért mondtam a statikust. Meg kell nézetni. 



 

Győri Balázs képviselő 

 Van erre megoldás Laci, koszorúkat raknak rá. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Először találjunk lehetőséget hogy hova pályázhatunk és utána majd kitaláljuk hogyan 

építkezünk.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mind emellett nagy probléma az óvónő hiány. 

 

Szabó László képviselő 

 Most jövök egy értekezletről, az ilyen HHH településeken a pedagógus ellátottság, 

legyen az óvónő, tanító, tanár nagyon nagy probléma lesz. Már ott tartanak, hogy facebook-on 

keressenek pedagógusokat. Először ott fog elfogyni ahol a legnehezebbek a körülmények. 

Mindenki lassan ígér fűt-fát, önkormányzati lakást, bármilyen egyéb pluszt. Nem tudjuk velük 

felvenni a versenyt. Amit mondtál, hogy 100 gyerek, lassan ott tartunk, hogy 30 gyereket nem 

tud ellátni az óvoda szakszerűen, a szerepi iskolába 135 gyerek van, de mi is csak legfeljebb 

100-at tudunk ellátni szakszerűen.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Bárándon is ugyanez a helyzet. Ott is pedagógus hiány van.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De hova lettek a pedagógusok? Folyamatos a pedagógus képzés. 

 

Szabó László képviselő 

 Megváltozott a képzés, még van aki nem végzett emiattt, a nyugdíj körüli generáció ahol 

többen voltak és ott majd még több hiány lesz. Át kell gondolnunk, hogy szolgálati lakást 

tudunk-e biztosítani, vagy bármi egyéb juttatást. Fel kell venni a harcot a többi kistelepüléssel 

szemben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg fogjuk tudni oldani ezt ha pont kerül a szociális bérlakások végére. Itt a jegyzői 

lak, szívesen odaadnánk egy pedagógus családnak. 

 

Szabó László képviselő 

 Ez egy nagyon jó dolog lenne, mert a falu vérkeringése is megváltozna, ha 1-2 

pedagógus család itt letelepedne.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tavaly is volt olyan akinek a kijárás okozott gondot. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az orvosi lakás hogyan áll? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Arra megint csak pályázni kellene, mert azt önerőből nem tudjuk mi felújítani. Ezek a 

következő ciklusnak a feladatai. A tetőt mindenképpen cserélni kell. Visszatérve óvoda 

beszámolójához. Aki ezt elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 



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

határozatot hozták: 

 

81/2019.(VIII.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2018-

2019. éves beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5./ Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság megtárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Támogatja a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot, mint ahogy 

beszéltük is szükség van rá. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottsági is támogatja a javaslatot. 

 

Szabó László képviselő 

 Egy kis kiegészítés. A tankerület pályázott az országosan kiírt „Szegény gyerekek” 

pályázatára. Tanszercsomagot kapnak a gyerekek állami segítséggel szeptember 1-vel. Mi is 

megkaptuk. Annyi, hogy az első osztályba 5-el kevesebb érkezett. Minden első osztály 

kevesebb kapott. Valahogy kerítünk rá pénzt. Az első osztályos csomag ami hiányos, az annyira 

bőséges, hogy elmondani nem tudom.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kb. mennyi ennek az értéke? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Kb. 7000-8000 Ft körüli értékű. 

 

Szabó László képviselő 

 5-el kevesebb érkezett. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Beszélgettünk róla, hogy mire lenne a legnagyobb szükség az alsósoknak, felsősöknek. 

Füzetet most nem, van pluszban. A színes ceruzák, ceruzák folyamatosan kopnak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor egy olyan 50 ezer forint támogatás kellene most a pótláshoz? 

 

Szabó László képviselő 

 Annyi biztos hogy nem kellene, mert a tolltartó, a ceruzák amit meg kell venni, füzetet 

találunk majd elfekvőben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 És ha 30 ezer forintot adnánk erre? 

 

Szabó László képviselő 

 Azt nagyon megköszönnénk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mit szóltok hozzá? Ezen már ne múljon. Akkor először ezt tenném fel szavazásra. A 

hátrányos helyzetű gyerekeknek az iskola kezdési csomagja 5 első osztályos gyereknek nem 

jutott és ennek megvásárlását 30 ezer forinttal támogatja a képviselő-testület. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

82/2019.(VIII.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 5 első osztályos hátrányos helyzetű gyereknek iskola kezdési csomag támogatást 

biztosít összesen 30.000.-Ft, azaz Harmincezer forint értékben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az iskolakezdési támogatásról is kérnék egy szavazást. Aki a határozati javaslatot 

elfogadja, kérem szavazzon. . A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

83/2019.(VIII.27.) számú határozat: 

1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2019/2020-as 

tanévre vonatkozóan: 

 

- a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű tisztasági 

csomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 2500 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

5000 Ft/fő, 

- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 5000 Ft/fő 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

2./ A támogatási igény bejelentésére 2019. október 11-ig a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. 

 

3./ Megbízza a jegyzőt hogy a támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2019. október 

31. napjáig szíveskedni intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

 

6./ Különfélék 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az állomástól a szemét már el lett pakolva? Az azbeszt hulladékot forszírozták, mert az 

veszélyes hulladék. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lehet nincs kipakolva. 

 

Varró Géza képviselő 

 Nem lehet tudni mikor kezdik el a lebontását? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nekem azt mondták ebben az 5 éves bontási tervben még nincs benne. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Beszéltem Székely Lacival, mert a tornaterem megint beázott, fotót is készítettem róla. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Légy szíves Mónika a fotókkal együtt küld már át nekik levélben hogy megint beázott 

a tornaterem. Az a baj, hogy mindig egy alvállalkozót küld, aki megnézi és így hagyja. Ha már 

az iskolánál tartunk a játszótér kié? Mert óriási gaz van. Azt gondolom a játszótér legyen a 

tietek, mi vágjuk a tüzivíz tározót is. Azon vagyunk hogy az iskolától minél hamarabb 

elpakoljunk, szóltam a kivitelezőnek, hogy ők is takarítsanak el maguk után. Pótmunkák még 

lesznek. A konténert is elvitetjük. 

 

Szabó László képviselő 

 Köszönjük szépen. Akkor a játszótéren levágatom a füvet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.38 órakor az ülést bezárta. 

 

 
 


