
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. június 18-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:69-73 

 

  

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./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi önkormányzati beszámoló 

Előterjesztő:  Rozgonyi Attila csoportvezető 

   Vida László üzemmérnökség vezető   

3./ Könyvtár beszámolója 

Előterjesztő: Győriné Boruzs Anna könyvtáros 

4./ Tanyagondnok beszámolója 

Előterjesztő: Boruzs Károly tanyagondnok 

5./ Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évben indítandó óvodai csoport maximális 

csoportlétszám átlépésének fenntartói engedélyezéséről 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

6./ Különfélék 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

69/2019.(VI.18.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 18-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

70/2019.(VI.18.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

2018. évi önkormányzati beszámolóját elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

71/2019.(VI.18.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár beszámolóját elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



72/2019.(VI.18.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnok beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

73/2019.(VI.18.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi a 2019/2020. nevelési évben a maximális 

csoportlétszám 20 százalékkal történő átlépését - az Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini 

Bölcsőde 3-4 éves Kiscsoportjában.  

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 18-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,Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá:   Vida László /TRV Zrt./ 

    Győriné Boruzs Anna könyvtáros 

    Pánti Zoltán aljegyző 

        Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

  

Igazoltan távol tartózkodik: Szabó László képviselő 

 

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 6 jelen van, Szabó László képviselő igazoltan van távol.  

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./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi önkormányzati beszámoló 

Előterjesztő:  Rozgonyi Attila csoportvezető 

   Vida László üzemmérnökség vezető   

3./ Könyvtár beszámolója 

Előterjesztő: Győriné Boruzs Anna könyvtáros 

4./ Tanyagondnok beszámolója 

Előterjesztő: Boruzs Károly tanyagondnok 

5./ Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évben indítandó óvodai csoport maximális 

csoportlétszám átlépésének fenntartói engedélyezéséről 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

6./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

69/2019.(VI.18.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 18-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 

 A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 

megküldésre került a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. A 

fogorvosi feladat-ellátási szerződés aláírásra került.  

Holnap lesz társulási tanács ülés és az elmúlt gyűlésen a testület hozott egy olyan döntést, hogy 

Fórián Andrea családsegítő napi 8 órában legyen foglalkoztatva. Ez is lesz tárgyalva, ennek 

költségvetési vonzata is lesz. Tájékoztatnám a testületet, hogy a közfoglalkoztatásra a 

támogatást minden településre leosztották, azonban a bérkifizetéseket nem könyvelték le. Ez 

most derült ki. Szerep járt a legjobban 580 ezer forint pluszt jelent a település számára, hogy 

annyival emelkedik a hozzájárulásunk, azonban a szociális hozzájárulási adó csökkeni fog 1-

től és emiatt módosulni fog minden egyes költségvetés. Azt az információt kaptam a 

pénzügyesektől, ez ami nekünk a dolgozók után jár, csökkenés vagy kedvezmény, megtakarítás 

ez futni fogja Fórián Andrea teljes munka idejét, valamint ezt a plusz hozzájárulásunkat. Tehát 

ez anyagilga nem fog bennünket különösen érinteni. A REKI be lett adva 6 millió pár százezer 

forint támogatással első körben. Valamint tájékoztatnám a képviselő-testületet, hogy a roma  

képviselőjük van, működésképtelenek. Majd októbertől meglátjuk mi lesz velük. A 

költségvetési rendelet módosítás nem került be a mai testületi ülésre. Ennek két oka van, a 

pénzügyesek jövő hétre számítottak testületi ülésre, nem gondolták, hogy előbbre hozzuk. Több 

egyéb módosításuk is van. Valamint emiatt az egészségügyi hozzájárulás miatt, hogy változni 

fog. Úgy beszéltük meg, hogy az augusztusi testületi ülésre fogjuk behozni. Ami mindenkit 

érint, Boruzs Tamás beadta a felmondását, amit rettentően sajnálunk. A továbbiakban ezt úgy 

fogjuk megoldani, hogy Andróczki Dóra fog átkerülni az ő helyére, a pénztárnál marad egy 

betöltetlen állás, amit Mile Róbert fog ellátni. Neki igyekszünk vagy vállalkozásban 

megbízással, vagy valamilyen módon kompenzálni a munkáját. Illetve Tamástól sem 

szeretnénk teljesen megválni, mivel a számítógépek körül nekünk őrült nagy munkát végzett és 

abban maradtunk, hogy egy fix megbízási díjért kötünk egy megállapodást vele, amikor 

szükségünk van rá átjön és karban tartja a számítógépeket, programokat. Itt is lesz egy 

megtakarításunk a hivatalnál emiatt. Most volt itt az SZGYF, ma volt a lakóotthonok műszaki 

átadás, átvétele. A beköltözésekről semmit nem tudnak, mert össze kell várni minden 

lakóotthont, hogy elkészüljön. A sárrétudvari első körös közbeszerzése eredménytelen lett, 

tehát azt újra ki kell írni. 2021 a pályázat vége, majd elválik addig mi lesz. Kerestek két 

személyt, aki az őrzését megoldaná az épületeknek, mert azok fel vannak szerelve. Úgy néz ki 

sikerül megállapodni Mile Tibor és Rózsás Rómeó két biztonsági őr végzettséggel rendelkező 

dolgozó fogja ezt ellátni. Ez folyamatban van, velük munkaszerződést kötnek 2020 júniusáig. 

Nekem a kivitelezővel, a Tömb 2000 Kft-vel van vitám az út miatt. Nagyon összevágták a mi 

utunkat. 2012-ben készült el az úttalap, sikerült előkeríteni a számlát, 3,7 millió forint volt. 

Készítettem fotókat, mert a kivitelező elmulasztotta a bejárást  megtartani, többszöri egyeztetés 

után sem jelent meg. Akkor én lefényképeztem milyen állapotban van az út és ragaszkodok 

hozzá, hogy olyan állapotban kapjuk is vissza. Meg látjuk mi lesz belőle. Júliusban ülés 

szünetünk van, augusztusban találkozunk legközelebb, amihez mindenkinek jó pihenést 

kívánok. Július 27-én aratónapunk lesz, arra kérnék mindenkit, hogy a Gazdakör rendezvényét 

mindenki erejéhez, idejéhez mérten segítse.  

 

2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2018. évi önkormányzati beszámoló 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A TRV Zrt. beszámolóját megkaptuk írásos formában. Ezzel kapcsolatban kérdés, 

észrevétel? Vendégünket kérdezném, hogy valamilyen kiegészíteni való először is? 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Annyival egészíteném ki ezt a beszámolót, hogy a két év alatt nagyon sok fejlődésen 

ment át a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt, közel hatszorosára nőtt a cégünk. Több mint 660 

ezer fogyasztónak szolgálunk ivóvízzel. A balmazújvárosi vízkivétel Debrecennel hagyja el a 

vizet, tehát még oda is tartozik a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. Ami nagy változás, hogy 

ügyfélszolgálatunk elektronikusan, telefonon, online elérhető. A számlázás is minden 

követelménynek megfelel. Püspökladányban a személyes ügyfélszolgálat még mindig 

működik. Értékesítésünk, víz eladásunk jelentősen nem változott, mi csak ivóvizet 

szolgáltatunk. Dolgozóinkról annyit, hogy 11 fő lát el nonstop szolgálatot, ami azt jelenti, hogy 

munkaidő után a készenlétvezető, amennyiben üzemzavar van végzi a munkáját. Tehát éjjel 

nappal elérhetőek vagyunk.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdésetek? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Mikor megfelelő a szolgáltatás, ha megfelelő minőségű a víz és nincs semmilyen 

panasz. Úgy gondolom ez így van. Nagyot változtak a szolgáltatók. Valamikor minden 

település maga látta el a feladatot, fenntartást, karbantartást. Létrejött ez az önkormányzati 

vízmű társaság és azt is bővítették, csökkentették, összeálltak. Most létrejött egy nagy mamut 

vállalat, ami gyakorlatilag szinte átláthatatlan. Nekünk fogyasztónak az a lényeg megfelelő 

legyen mindig a szolgáltatás. Azt egy kicsit savallom, hogy nem hallunk róla mikor lesz 

korszerűsítés ezekben a vezetékekben. Ez már egy 50 éves rendszer, de gondolom nagyon 

komoly pénzügyi háttere van a dolognak.  

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Minden településen elvégezzük a gördülő fejlesztési tervet, sőt be is kérik tőlünk, hogy 

a települések ivóvíz hálózata, víziközmű rendszere milyen állapotban van. Hogy a kormányzat 

úgy tudja kiírni a pályázatot, hogy ismerje ezeket. Egy párbeszéd folyik. Az 5 legnagyobb 

regionális vízműve vagyunk és folyik ilyen párbeszéd a kormányzattal, hogy tudják milyen 

állapotban vannak, nemcsak Szerepen, hanem minden egyes településen az ivóvíz hálózata és 

a szennyvíz telepek. Sem az önkormányzat, sem a TRV Zrt. ezt önerőből nem tudja megoldani.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A kutak felújítására, valamint vezetékek cseréjére lett most beadva pályázat, ehhez 

járultunk mi is hozzá. Nagyon bízunk benne, hogy sikeres lesz. Magam részéről annyit, hogy 

talán rendeződik ez a sárrétudvari szivattyú probléma. Az utóbbi időben egyre kevesebbet volt 

gond, hogy nincs víz. Bármilyen csőtörés van azonnal reagálnak, itt vannak. Nekünk is van 

személyes kontaktusunk a vízmű dolgozójával, Zoli itt lakik a településen. A következő nagy 

problémára hívnám fel a TRV Zrt. figyelmét is, illetve a magunkét is. Hosszúhát település 

részünkön a Kösely Zrt. szolgáltatja a vizet, abszolút szabálytalanul. Nekik van kint egy kútjuk, 

elavult vezeték hálózaton és ugye az idei évben a Kösely Zrt. meg fog szűnni Hosszúháton és 

hogy mi lesz a kúttal, a lakossággal, az ivóvíz hálózattal. Hogyan fog oda kijutni ivóvíz? Talán 

zökkenőmentesebb lenne ha a TRV Zrt. venné fel a kapcsolatot a Kösellyel, ha a víztornyot 

valami úton módon átruháznák, ezzel már egy nagy lépéssel előrébb lennénk.  



 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Önálló település? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Településrész, lakott külterület. 4 km-re van a településtől. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Viszont működik ott egy 120 fős szociális otthon, meg 60-70 fő lakik. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Nem az amit kiköltöztetnek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 De az csak egy része. Marad ott 40-50 fő és még a lakosok. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Azt hittem meg fog teljesen szűnni. Hosszúhát akkor most hogy kap vizet? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Kösely Zrt víztornya szolgáltatja az ivóvizet.  

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Polgármester asszony egy ilyen levelet megengedne Kanyuk Jánosnak, akkor mi 

műszakiak kimennénk megnézni milyen állapotban van, hogy lehet abból egészséges ivóvizet 

szolgáltatni, milyen plusz technológia bevezetésére, távvezetékkel hogyan lehetne megoldani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó. Ebben az évben megszűnik a Kösely. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A földek már átkerültek magánkézbe, nagyon kevés marad, és még van egy 

szarvasmarha telep ami még jövőre egy darabig működni fog, amíg ki nem fut. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 A szarvasmarha telep is erről a vízműről kapja a vizet? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Tudni kell, hogy anno ilyen mezőgazdasági kisközpont volt a gazdaság révén. 

Szolgálati lakások voltak még annak idején. Akkor vezette be a gazdaság a vizet, ingyenesen 

biztosította az ott lakóknak, saját telepén a szarvasmarháknak. Miután értékesítették ezeket a 

lakásokat, a lakosok a Köselynek fizetik a vízdíjat teljesen szabálytalanul. Az önkormányzat 

feladata az egészséges ivóvíz biztosítása. Ha a Kösely kivonul, egyszerűen a nyakunkba szakad 

a probléma. Se vízhálózat nincsen, se víz nincsen. Szerepről sem megy ki hálózat. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Egy tájékoztató levél hagy menjen főmérnök úrnak és a jogi osztállyal felvesszük a 

kapcsolatot, hogy a szerződéseken kell-e módosítani, vagy hogyan miként lehet ezt tovább 

ellátni. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem lesz egyszerű történet. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Még a tulajdonos sincs teljes egészében tisztázva, hogy kié a rendszer? 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Kié a kút? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az egyszerű, mert a Kösely Zrt-é a kút.  

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 A kút sincs az önkormányzat tulajdonában? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincs.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság működött ott, mióta átalakult magánkézbe került két 

nagy cég is lett belőle és az átvette. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Azért kérem polgármester asszonyt a megkeresésre, és a jogi osztály megnézi milyen 

lehetőségek vannak. Mi az ami szükséges ahhoz hogy egyáltalán üzemeltessünk ott. Mi csak 

önkormányzati tulajdonban lévő művet üzemeltethetünk. A vizikönyvben ha úgy van, hogy 

más a tulajdonos, akkor ez nem lesz egyszerű. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem átruházhatja a Kösely a tulajdonjogot. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 A lakóotthonok megépültek, a gondozottak kikerülnek Szerepre. Azzal voltam 

megszűnik. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Van legalább 25 lakás, ahol laknak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És még 40 lakó is ott marad az otthonban. Egy újabb épületben. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Az a víz megfelelt a paramétereknek, most az UNIO szerint már nem felelne meg. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Azért is mondom, hogy a kormányzat részéről van felmérés, mert az UNIO-s projektek 

arról szóltak hogy az ivóvízminőségű víz hagyja el a telepet. Ott van a hálózat és a régi 50-60 

éves rendszerbe tápláljuk az egészséges ivóvizet. 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a napirendet tárgyalta a gazdasági és ügyrendi bizottságunk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja, ezek voltak a kételyek, amikről most beszéltünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor én szavazásra teszem fel. Aki elfogadja a beszámolót, kérem szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

70/2019.(VI.18.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

2018. évi önkormányzati beszámolóját elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

3./ Könyvtár beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkaptuk írásban. 

 

Győriné Boruzs Anna könyvtáros 

 Egy kicsit a formáján legközelebb változtatok.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ami minket érdekel le van írva minden, részletesen. Kérdés? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Köszönjük szépen a munkádat és a beszámolót elfogadásra javasoljuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A pályázatból reméljük egy kicsit fel lesz újítva. A beszámolót aki elfogadja kérem 

szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

71/2019.(VI.18.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár beszámolóját elfogadta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

4./ Tanyagondnok beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Hivatali elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni Karcsi. Anyagbeszerzésen van. 

Beszámolóját megkaptuk, elolvastuk. Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a beszámolót, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

72/2019.(VI.18.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnok beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5./ Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési évben indítandó óvodai csoport maximális 

csoportlétszám átlépésének fenntartói engedélyezéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez teljesen egyértelmű, a fenntartó ezzel a lehetőséggel élhet, hogy megemelje a csoport 

létszámot. Egy darabig ez rendben van, csak kicsi hely. Az óvodánkon valami változtatást, 

bővítést pályázatot kell előbb utóbb nézni. A gyerek létszám emelkedést mutat, nem tudunk 

minden gyereket felvenni. Ez egy sürgető probléma lesz. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Támogattuk az engedélyezést és ugyan ezek a jövőbeni elgondolásokról beszéltünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valami megoldást találnunk kell. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Magas a születésszám, jövőre, két év múlva már nem férnek el az óvodában. 

 

Varró Géza képviselő 

 Beszéltük a vegyes csoportot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igazából a fejlesztésük miatt nem praktikus a vegyes csoport, ezeknek a gyerekeknek 

valóban nevelés fejlesztésre van szükségük és a koruknak megfelelően. Aki a határozati 

javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

73/2019.(VI.18.) számú határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi a 2019/2020. nevelési évben a maximális 

csoportlétszám 20 százalékkal történő átlépését - az Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini 

Bölcsőde 3-4 éves Kiscsoportjában.  

 

Határidő: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 

6./Különfélék 

 

Varró Géza képviselő 

 A vasútállomásra alig lehet kimenni, akkora a gaz.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Láttam. Nagyon kevés a közmunkásunk. A paradicsomunk iszonyatosan begazosodott, 

a rengeteg esőtől alig tudtuk előkészíteni a helyét annyira begyomosodott. Minden ember oda 

van irányítva. Jó néhányan elmentek, azok helyére igyekszünk embereket pótolni.  

 

Varró Géza képviselő 

 A magánszemélyeknél is nagyon el van gazosodva az utca. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erre Zoli kellene majd egy felszólítás, a parlagfűre tudunk hivatkozni, Hosszúhátról is 

érkezett panasz. Sok helyen tapasztaljuk most hogy nem nyírják a füvet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Július első két hetében erre tudunk megoldást találni. Az állampolgárok kötelessége a 

parlagfű irtást elvégezni. Ebben az esetben ha június 30-ig nem végzik el akkor, mi parlagfű 

irtás címszóval akár be lehet menni portákra is és el tudjuk végezni a gazosítást. Van ennek egy 

eljárásrendje amit tavaly kialakítottunk. Meg fogjuk oldani jogszerűen ezeket a helyzeteket. 

Meg kell nézni melyek azok az ingatlanok. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Kölcsey utcai iskola kinek a dolga? Ott is nagy a fű. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az iskola dolga, hogy vágja a füvet. Kapornai Judittal és kedves kollegáival vannak 

problémáim. Május 9-én írtam meg egy levelet, amiben tájékoztattam őket, hogy elkezdődik a 

felújítás az iskolánál is, milyen munkálatok lesznek és június elején szeretnénk elkezdeni. 

Ugyanaz nap kaptam levelet a tankerülettől, hogy tájékoztassam őket mi fog ott történni, mert 

ők a Megyei Fejlesztési Ügynökségtől tudták meg hogy elkezdjük a munkát. A múlt héten 

kaptam egy abszolút kioktató, iszonyatos hangvételű levelet hogyan veszem a bátorságot hogy 

nem reagálok a levelükre, nem tájékoztatom őket mi történik ott. Előző héten volt egy 

egyeztetés a kivitelező vezetője, műszakisa, és szerintem igazgató úr voltak jelen, hogy milyen 

ütemben hogyan fognak zajlani a felújítások. Ezt meg is válaszoltam. Így nem lehet együtt 

dolgozni velük. Ha küldök egy levelet párhuzamosan megy az iskolának és a tankerületnek is. 

2017. június körül a komplett pályázati anyagot átküldtük. Fél füllel amit hallok, az a baj, hogy 

a tankerület is nyert valami energetikai pályázatot, de miattuk csúsztunk másfél évet.  

 

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem hogy örülnének, hogy valamit csinálunk.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Laci nincs jelen, de ketten itt vannak mint képviselő az iskolából. 3 pedagógus tagja van 

a képviselő-testületnek, egyikük alpolgármester, másik kettő képviselő, nem hiszem el, hogy 

nem tudjátok a tankerületet tájékoztatni pontosan, első kézből, hogy mi történik. Vagy pedig 

Laci is képviselő is, igazgató is szerintem abszolút képben kellene lennie a dolgokkal, mert 

minden információt megosztok a testülettel.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Laci az intézmény vezetője, tehát neki feladata a tájékoztatás. Tőlünk is többször 

elkérnek bizonyos adatokat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem egy dolgozójával levelezik Kapornai Judit, nem vagyok alárendeltje. Maximum 

kérhet mint önkormányzattól, vagy polgármestertől, de nem utasíthat. Engem ez háborított fel 

a legjobban. Az iskola megkapta a levelet, a tankerület miért nem.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Amíg itt vagyunk tegyük meg ami a dolgunk. Azért vagyunk képviselők. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az áramot és a vizet a felújításhoz a tornateremből viszik, mert ők nem adnak. 

 

Varró Géza képviselő 

 Az iskolából nem kaptak áramot a párkányosok, nekem is mondták. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A fűtés és világítás számlán őrületes összeget fog spórolni az iskola. Napelem is lesz.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Igazgató asszonynak az a szerencséje, hogy nem én vagyok a polgármester. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.47 órakor az ülést bezárta. 

 

 
 


