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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2019.(VII.11.) határozata 

A Terra-Tender Kft.-vel 2017. január 20-án 1. célterületre kötött tanácsadó szolgáltatási 
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A Terra-Tender Kft.-vel 2017. január 20-án 2. célterületre kötött tanácsadó szolgáltatási 

szerződés módosításáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2019. július 11-én 8.30-

kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Szelevény Községi Önkormányzat épületének 

tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak:  Kerekesné dr. Holló Helga  polgármester 

   Székely Károly    alpolgármester 

   Czucziné Keresztes Anita  jegyző 

   Juhász László    képviselő 

   Szabóné Mátyus Éva   képviselő 

Kiss Balázs    képviselő 

       

Igazoltan távol: 

   Dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő 

   Horváth Tiborné   képviselő 

    

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Angéla 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Köszönti a nyílt ülésen megjelenteket. Megállapítja, 

hogy a megválasztott szavazásra jogosult képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen 

van, a testület határozatképes. 

 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2019.(VII.11.) határozata 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019.07.11-i rendkívüli nyílt ülés 

napirendjét az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  

 

Napirend: 

 

1./ Temetőgondnoki álláshelyről 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga 

 

2./ Szociális gondozói álláshellyel kapcsolatos döntésekről 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga 

 

3./ Döntés a települési önkormányzatok 2019. évi szociális célú tüzelőanyag-vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga 

 

4./ Egyebek 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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1.napirend 

Temetőgondnoki álláshely 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Bori Bálintné temetőgondnok benyújtotta 

felmondását, kéri a testület véleményét a továbbiakról. Javasolja, hogy fogadják el a közös 

megegyezést. Mai napig volt szabadsága, a holnapi naptól szűnne meg a munkaviszonya. Kéri 

a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a közös megegyezést.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2019.(VII.11.) határozata 

Temető gondnoki munkaviszony megszüntetéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést, és 

úgy határozott, hogy Bori Bálintné (------------------------------.) munkaviszonyát a mai nappal 

(2019.07.11.) közös megegyezéssel megszünteti.  

 

Felelős: Kerekesné dr. Holló Helga, polgármestert 

   Czucziné Keresztes Anita, jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

1. Képviselő-testület tagjai (helyben) 

2. Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

3. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

4. Horváthné Pomázi Erika pénzügyi ügyintéző helyben 

5. Bori Bálintné (------------------------------------.) 

6. Irattár 

 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Egyetértenek a képviselők az álláshely új 

pályázatának kihirdetésével. Ugyanúgy szólna a kiírás. Munkatörvénykönyv szerinti. 8 órás 

munka. Előnynek beírhatnák a jogosítvány meglétét. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Az előző kiírásban határozott idő volt a jogviszonyra, 

javasolja megfontolásra a határozatlan munkaviszony meghirdetését. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2019.(VII.11.) határozata 

Temető gondnoki álláshelyről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy 

határozott, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) alapján 

pályázatot ír ki temető gondnoki álláshely betöltésére. 
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A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 5476 Szelevény, Kossuth L. út 4. 

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Mt. rendelkezései az irányadók, 

melynek alapján bruttó 195.000,- Ft/hó illetmény kerül megállapításra. 

 

A munkavállaló munkaköre: temető gondnok 

 

Jelentkezési határidő: 2019. július 26. 

Elbírálási határidő: 2019. augusztus 02. 

 

A képviselő-testület felkéri Kerekesné dr. Holló Helga polgármestert, hogy a határozat 

melléklete szerinti „Pályázati felhívás” Mt. szerinti közzététele érdekében a szükséges 

intézkedést tegye meg, továbbá Czucziné Keresztes Anita, jegyzőt, hogy a pályázati eljárás 

lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat lássa el. 

 

Felelős: Kerekesné dr. Holló Helga, polgármestert 

              Czucziné Keresztes Anita, jegyző 

 

1. Képviselő-testület tagjai (helyben) 

2. Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

3. Irattár 

 

 

2.napirend 

Szociális gondozói álláshely 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Balláné nyugdíjba vonulásáról szól. Április 15-től 

lesz jogosult öregségi nyugdíjra. 7 hónap felmentési idővel kell számolni, ténylegesen 

szeptember 14-től nem lenne. Ebben benne foglaltatik a szabadsága is. 

Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2019.(VII.11.) határozata 

Szociális gondozói álláshelyről kapcsolatos döntésekről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy 

határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Balla Józsefné (----------------------------.) 

közalkalmazott 2019. szeptember 14. napjával megkezdje felmentési idejének letöltését, 

nyugdíjba vonulása miatt. 

 

 

Felelős: Kerekesné dr. Holló Helga, polgármestert 

              Czucziné Keresztes Anita, jegyző 
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1. Képviselő-testület tagjai (helyben) 

2. Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

3. Balla Józsefné (-------------------------------------.) 

4. Irattár 

  

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Zámbóné esetében nem lehet alkalmazni a 6 hónapos 

bértámogatott formát, az a javaslata, hogy alkalmazzák őt a 3 hónapos bértámogatási formában. 

Minél korábban kezdene, ahogyan csak lehetséges. 

Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2019.(VII.11.) határozata 

Bértámogatási pályázat benyújtásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést, és 

úgy határozott, Zámbóné Szabó Anikó (szül. ------------------------------------------) 

bértámogatott pályázat keretében foglalkoztatja, melynek időtartama 3 hónap. Be tudna segíteni 

az ebédhordásba, óvodai feladatokba is. 

  

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 1 fő bértámogatott pályázat 

benyújtását (szociális gondozói munka végzésére). 

 

Felhatalmazza Kerekesné dr. Holló Helga polgármestert a szükséges lépések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

Erről értesül: 

 

1. Képviselő-testület tagjai (helyben) 

2. Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

3. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

4. JNK-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) 

5. Irattár 

 

 

3.napirend 

Szociális tűzifa 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Átadja a szót jegyzőasszonynak. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Augusztus 01. napjáig be kell nyújtani. Ezzel kapcsolatban 

van rendelet, hogy ki jogosult rá. A szociális bizottság szokta tárgyalni. Most több lehetőség 

van, eddig csak kemény lombos fa volt, és barnakőszén. Most van lágylombos is. Dönteni kell 
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arról, hogy melyik fajta legyen, az előterjesztésben szerepel, hogy mekkora mennyiséget lehet 

igényelni.  

 

Székely Károly alpolgármester: Eddig is barnakőszén volt, most is javasolja legyen az, az a 

legpraktikusabb a szétosztás szempontjából. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2019.(VII.11.) határozata 

Települési önkormányzatok 2019.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról 

 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a települési 

önkormányzatok 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra 

vonatkozó pályázati kiírásban foglaltak alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlására 

pályázatot nyújt be, melyben  468q barnakőszenet igényel. 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati kiírásban meghatározott 

kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015 

(IV.23) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján megállapítja, hogy a pályázat 

benyújtásához az önkormányzatnak, mint jelentősen munkanélküliséggel sújtott 

önkormányzatnak önrészt nem kell vállalnia. 

Szelevény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rászorultság és a 2019. 

évi igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon 

hatályba lépő rendeletben szabályozza. 

A pályázat keretében megállapított szociális célú tüzelőanyag szállításából - ideértve a 

rászorulókhoz történő eljuttatást is – származó költségek az Önkormányzatot terhelik, továbbá 

az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől semmilyen 

ellenszolgáltatást nem kér.   

 

 

Határidő: 2019. augusztus 01. 

Felelős: polgármester 

             jegyző 

 

 

Egyebek 

Haleszi Művelődési Ház bérbeadásáról 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Szóbeli megkeresést kapott, a haleszi művelődési 

házat szeretnék bérbe venni. Július 13-án lakodalmat szeretnének ott tartani. Kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2019.(VII.11.) határozata 

A Haleszi Művelődési Ház bérbeadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hábensuszné Kutas Éva (----------------

-------------------------------- sz. alatti lakos) kérelmére, hozzájárul, hogy a Szelevény, Halesz 

dűlő 42. szám alatti Művelődés Házban 2019. július 13. napján Tokár Nikolett és Hábensusz 

Szabolcs lakodalmi rendezvényét megtartsák, 10.000,-Ft bérleti díj ellenében. 

 

A kérelmező felelősséget vállal azért, hogy a helyiségeket rendeltetésszerűen használják, az 

esetlegesen okozott károkat megtéríti. 

 

Felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére. 

 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesül: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Kerekesné dr. Holló Helga (helyben) 

 3./ Hábensuszné Kutas Éva (---------------------------------.) 

 4./ Irattár 

 

 

Egyebek 

Gledícia Kft. kérelméről 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kapott egy megkeresést, fa szállítással kapcsolatban, 

engedélyt kérnek rá, hogy a falun keresztül közlekedjenek. 

 

Székely Károly alpolgármester: Megjegyzi a tulajdonos reméli fizet iparűzési adót a 

fakitermelés jövedelme után. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Utánanéznek.  

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2019.(VII.11.) határozata 

Gledícia Kft. kérelméről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gledícia Kft. kérelmét, 

és úgy határozott, hogy hozzájárulását adja, hogy a kérelemben szereplő útvonalon keresztül 

(Svajger major-Petőfi Sándor út-Hősök tere-Kossuth Lajos út) végezzen szállítási 

munkálatokat. 

 

Felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére. 
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Határidő: azonnal 

 

Erről értesül: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Kerekesné dr. Holló Helga (helyben) 

 3./ Nándor Rapcsák (rapcsak901031@gmail.com) 

 4./ Irattár 

 

 

Egyebek 

Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Az előterjesztés ismertetéséhez átadja a szót 

jegyzőasszonynak. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Márciusban módosítva lett még márciusban az óvoda alapító 

okirat. A törzskönyvi nyilvántartásba vételhez kellett még egyeztetni a kincstárral. Az akkor 

elfogadotthoz képest módosítást kértek. Szeptember 1-től 25 fő lesz a létszám. Némi 

hiánypótlást kellett teljesíteni, ezért a korábbi határozatot vissza kell vonni, és egy új 

határozattal pedig a képviselő-testületnek el kellene fogadni az új változatot. Így be lehet 

nyújtani a kincstárnak. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

visszavonó határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2019.(VII.11.) határozata 

60/2019.(III.25.) határozat visszavonásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 60/2019.(III.25.) 

határozatát visszavonja. 

 

 

Erről értesül: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Kerekesné dr. Holló Helga (helyben) 

 3./ Czucziné Keresztes Anita (helyben) 

 4./ Harangozóné Kézsmárki Andrea pü-i csoportvezető (helyben) 

 5./ Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Liget út 6. 

 6./ Irattár 

 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

módosításról szóló határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2019.(VII.11.) határozata 

A Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág Óvoda alapító okirat 

módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen 

előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal elfogadja. 

 

Felhatalmazza Szelevény község polgármesterét a módosító okirat és a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a Magyar Államkincstárnál történő benyújtására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

 Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

Erről értesül: 

 

 1./ Képviselő-testület tagjai (helyben) 

 2./ Kerekesné dr. Holló Helga (helyben) 

 3./ Czucziné Keresztes Anita (helyben) 

 4./ Harangozóné Kézsmárki Andrea pü-i csoportvezető (helyben) 

 5./ Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Liget út 6. 

 6./ Hétszínvirág Óvoda 5476 Szelevény, Kossuth u. 8. 

 7./ Irattár 

 

 

Egyebek 

Gördülő Fejlesztési Terv 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A Bácsvíz megkeresését ismerteti. A gördülő 

fejlesztési terv elkészítése előtt, kikérik az önkormányzat véleményét, a fejlesztésekre 

vonatkozóan.  

 

Juhász László képviselő: Ismerteti az általa látott problémákat és javaslatokat tesz arra, hogy a 

Bácsvíz Zrt. felé milyen észrevételeket tegyenek. A végvezetékek problémáját ismerteti, a 

pangó vizek veszélyét. 

 

Székely Károly alpolgármester: A közkifolyók festését említi, és hogy csőtörés esetén 

víztelenítsenek mindenütt. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a 

határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

 

 

 



 

12 

 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2019.(VII.11.) határozata 

2020-2034.évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos igényekről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt által a 028358-001/2019. 

ügyiratszámon megküldött igényfelmérésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és a 

következő véleményeket fogalmazták meg: 

1.Rövidtávú víziközmű fejlesztés: 

-közkifolyók lefestése 

-karbantartási javaslat: csőtörés esetén minden irányból nyissák vissza a tolózárakat 

 

2.Középtávú víziközmű fejlesztés: 

-körvezeték kiépítése azokon a helyeken, ahol nincs 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kerekesné dr. Holló Helga 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

   2./ Kerekesné dr. Holló Helga helyben 

   3./ Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) 

   4./ Irattár 

 

 

Egyebek 

Terra-Tender Kft.- szerződés módosításáról 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A közbeszerzéshez kapcsolódó múltkori határozaton 

kell módosítani. Kéri jegyzőasszonyt ismertesse az előterjesztést. 

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: A szerződés aláírása előtt felmerült néhány módosító 

javaslat. Többek között az előleg lehívásban nem a Terra Tender Kft. fog közreműködni, emiatt 

az összeget is módosítani kell. Az 1-es és 2-es célterületre pedig külön határozatra van szükség. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Ez az önkormányzat számára is előnyösebb. Kéri a 

képviselőket szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot a visszavonásról. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2019.(VII.11.) határozata 

A 149/2019.(VI.27.) határozat visszavonásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szóbeli előterjesztést, és 

úgy határozott, hogy a 149/2019(VI.27.) határozatát visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

Czucziné Keresztes Anita jegyző 
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A határozatról értesül: 

 

1. Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

2. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

3. Képviselő-testület (helyben) 

4. Terra-Tender Kft. (6722 Szeged, Szent Háromság u. 50.) 

5. Irattár 

 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak az 1-es célterülettel 

kapcsolatos határozati javaslatról. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2019.(VII.11.) határozata 

A Terra-Tender Kft.-vel 2017. január 20-án 1. célterületre kötött tanácsadó szolgáltatási 

szerződés módosításáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásinak fejlesztésére — 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú konstrukció keretében a 1. célterületre „Külterületi helyi közutak fejlesztése”, 

vonatkozóan pályázattal kapcsolatos megbízási szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:  

 

 Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

2. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

3. Képviselő-testület (helyben) 

4. Terra-Tender Kft. (6722 Szeged, Szent Háromság u. 50.) 

5. Irattár 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak az 2-es célterülettel 

kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

178/2019.(VII.11.) határozata 

A Terra-Tender Kft.-vel 2017. január 20-án 2. célterületre kötött tanácsadó szolgáltatási 

szerződés módosításáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásinak fejlesztésére — 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú konstrukció keretében a 2. célterületre „Önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”, vonatkozóan 

pályázattal kapcsolatos megbízási szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  

 

 Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

A határozatról értesül: 

 

1. Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

2. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

3. Képviselő-testület (helyben) 

4. Terra-Tender Kft. (6722 Szeged, Szent Háromság u. 50.) 

5. Irattár 

 

 

Szabóné Mátyus Éva képviselő: Joli néni jelezte, hogy amíg garanciás az aszfalt jó lenne 

megnézetni, mert nagyon reped. Valamit tenni kell. Nem csak előttük, több helyen is látható, 

végig kellene nézetni a kivitelező céggel. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Hétfőn jön a festő, elkezdi azokon a helyeken, ahol 

nem kell kábelezni. Felkéri a képviselőket, ha van valami hozzászólásuk, tegyék meg. 

Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

 

 

Kmf 

 

 

Kerekesné dr. Holló Helga      Czucziné Keresztes Anita 

         polgármester                        jegyző  


