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T a r t a l o m 

 

RENDELETEK 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2019. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

A helyi közművelődésről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   

12/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

A képviselő – testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2007.(VII.06.) rendeletének módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalásáról 

szóló 13/2012.(IX.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

HATÁROZATOK 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2019.(VIII.30.) határozata 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2019.(VIII.30.) határozata 

A helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2019.(VIII.30.) határozata 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2019.(VIII.30.) határozata 

A szociális gondozó álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2019.(VIII.30.) határozata 

A karbantartói álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2019.(VIII.30.) határozata 

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2019.(VIII.30.) határozata 

Szelevény közműves ivóvízellátása 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv 

véleményezéséről 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

204/2019.(VIII.30.) határozata 

Tiszasas-Csépa-Szelevény közműves szennyvízelvezetése és tisztítása 2020-2034. évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2019.(VIII.30.) határozata 

Önkormányzati támogatás nyújtása járdaépítéshez 

 

 

  



 

4 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 2019. augusztus 30-án 

10.00-kor megtartott soros nyílt ülésén Szelevény Községi Önkormányzat épületének 

tárgyalótermében. 

 

Jelen vannak:  Kerekesné dr. Holló Helga  polgármester 

   Székely Károly    alpolgármester 

   Czucziné Keresztes Anita  jegyző 

   Juhász László    képviselő 

   Horváth Tiborné   képviselő 

          

Igazoltan távol: 

   Dr. Bencsikné Enyedi Gizella képviselő 

   Kiss Balázs    képviselő 

   Szabóné Mátyus Éva   képviselő 

    

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Angéla 

 

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

hogy a megválasztott szavazásra jogosult képviselőből 3 fő képviselő és a polgármester jelen 

van, a testület határozatképes. 

 

Ismerteti a napirendi pontokat. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2019.(VIII.30.) határozata 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a 2019. augusztus 30-i soros nyílt ülés 

napirendjét az írásos meghívóval megegyezően fogadta el a testület.  

 

Napirend: 

 

1./ HVB tagok megválasztásáról 

 Előadó: Czucziné Keresztes Anita jegyző 

 

2./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga 

 

3./ Szociális gondozói állás elbírálásáról 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga 

 

4./ Karbantartói állás elbírálásáról 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga 
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5./ Helyi közművelődési rendeletről 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga 

 

6./ Közművelődési pályázat benyújtásáról 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga 

 

7./ Gördülő fejlesztési tervről 

 Előadó: Kerekesné dr. Holló Helga 

 

8./ A képviselő – testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2007.(VII.06.) rendeletének módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 

13/2012.(IX.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

9./ Egyebek 

 

Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 

 

1.napirend 

HVB tagok megválasztásáról 

 

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

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Jogszabály előírja, hogy új helyi választási bizottságot kell 

választani. A jelöltek nyilatkozatot adtak le. Az előterjesztésben szerepelnek a nevek.  

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2019.(VIII.30.) határozata 

A helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. -ban kapott felhatalmazás alapján a helyi választási bizottság tagjának: 

  

Cseh János    ------------------------------------. 

 Krucsó Zoltánné  ------------------------------------. 

 Kecskés Józsefné  ------------------------------------. 

szám alatti lakosokat, 

 

póttagnak 

Kuti Györgyné   ------------------------------------. 

Sárik László Gáborné  ------------------------------------. 

szám alatti lakosokat választja meg. 

 

Erről értesül:  

   1./Képviselő-testület (helyben) 

   2./Helyi választási bizottság tagjai és póttagjai (helyben) 
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2.napirend 

Bursa Hungarica 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A Bursa Hungaricához történő csatlakozás minden 

évben van, a szociálisan rászorult fiatalok megsegítését célozza. Van-e hozzáfűznivalója 

valakinek? Nappali rendszerhez kötődik. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak a csatlakozásról. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2019.(VIII.30.) határozata 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő 

csatlakozásról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati 

fordulójához.  

 

Erről értesül: 

    1./ Képviselő-testület helyben  

    2./Czucziné Keresztes Anita jegyző  

    3./ Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

    4./ Irattár  

 

 

3.napirend 

Szociális gondozói állás 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: A szociális gondozói állásra 1 pályázat érkezett, 

Zámbóné Szabó Anikó pályázatát ismerik már. Ha nincs kérdése senkinek, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e a határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2019.(VIII.30.) határozata 

A szociális gondozó álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

 

Szelevény Községi Önkormányzat a 188/2019. (VIII.2.) határozatával döntött a szociális 

gondozói munkakör pályázati kiírásáról. Az álláshelyre 1 pályázó nyújtotta be jelentkezését. 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Zámbóné Szabó 

Anikó (lakcím: ------------------------------------.) pályázatát elfogadja. 

 

Az álláshely 2019. október 20. napjától betölthető, a jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

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

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) rendelkezései az irányadók. 

 

A munkavállaló munkaköre: szociális gondozó 

 

A munkavállaló tevékenységi körének meghatározása a munkakörnek megfelelően a pályázati 

kiírás alapján történik. 

 

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. Horváthné Pomázi Erika pénzügyi ügyintéző (helyben) 

5. Zámbóné Szabó Anikó (lakcím: ------------------------------------.) 

6. Irattár 

 

 

4.napirend 

Karbantartói állás 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Képviselők megismerhették a pályázó anyagát. Nem 

ismeri senki. Ha a testület is úgy dönt, megpróbálnák, 3 hónap próbaidő van.  

 

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

határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2019.(VIII.30.) határozata 

A karbantartói álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálásáról 

 

 

Szelevény Községi Önkormányzat a 187/2019. (VIII.2.) határozatával döntött a karbantartó 

munkakör pályázati kiírásáról. Az álláshelyre 1 pályázó nyújtotta be jelentkezését. 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gyebnár János 

József (lakcím: ------------------------------------.) pályázatát elfogadja. 

 

Az álláshely azonnal betölthető, a jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra) 

 

A munkavégzés helye: 5476 Szelevény, Kossuth L. út 4. (és változó helyszínek) 
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A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadók, melynek alapján bruttó 195.000,- Ft/hó  

illetmény kerül megállapításra. 

 

A munkavállaló munkaköre: karbantartó 

 

A munkavállaló tevékenységi körének meghatározása a munkakörnek megfelelően a pályázati 

kiírás alapján történik. 

 

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. Horváthné Pomázi Erika pénzügyi ügyintéző (helyben) 

5. Gyebnár János József (lakcím: ------------------------------------.) 

6. Irattár 

 

 

5.napirend 

Helyi közművelődési rendeletről 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Szükség van erre a rendeletre, mert hozzákapcsolódik 

egy pályázathoz, amelyre szeretnének jelentkezni, mely a következő napirendben részletesen 

ismertetve lesz. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendeletet alkotja: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2019. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

A helyi közművelődésről 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

6.napirend 

Közművelődési pályázat benyújtásáról 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Ez a pályázat lehetővé tenné, hogy némi önerő 

hozzátételével a művelődési házat, kivéve a mellékhelységet és a könyvtárat, ki lehetne festeni. 

Előzetes felmérések történtek, körülbelül 3 millió forintba kerülne a felújítás. Szeretne egy 

működőképes hangtechnikát is kialakítani. Ebben az összegben ez benne lenne, plusz festés, 

mázolás, és a parketta felcsiszolása. A pályázat kiírása szerint a vállalt önerő 9-szeresét nem 

haladhatja meg a támogatási összeg. Ezért így lett kiszámolva, hogy 350.000,- Ft lenne az 
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önerő, a támogatási összeg pedig 3.150.000,- Ft. Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-

e a határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2019.(VIII.30.) határozata 

A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy az előterjesztésben ismertetett pályázati eljárásban részt kíván venni, ennek 

érdekében a pályázati anyagot a támogatás igénybevétele céljából benyújtja. 

 

Az önkormányzatot terhelő önerő: 350 000 Ft, 

Az igényelhető támogatás mértéke: 3 150 000 Ft, 

(Összköltség: 3 500 000 Ft). 

 

A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos 

teendőket bonyolítsa le. 

 

Határidő: 2019. szeptember 9. 

Felelős: Kerekesné dr. Holló Helga polgármester 

 

 

Erről értesül: 

 

1. Képviselő-testület tagjai (helyben) 

2. Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

3. Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

4. Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi csoportvezető (helyben) 

5. Irattár 

 

 

7.napirend 

Gördülő fejlesztési tervről 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Juhász László képviselő segítségével előző nap 

átbeszélték már a tervezetet. Felkéri Juhász Lászlót ismertesse gondolatait. 

 

Juhász László képviselő: Amivel nem ért egyet, az abból adódik, hogy leírtak egy technológiai 

folyamatot, ami a valóságban nem úgy működik. Részletezi az észrevételeit, mely alapján 

javasolja, nem fogadják el a fejlesztési tervet, előtte szakmai megbeszélésre lenne szükség a 

Vízművekkel.   

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 
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Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2019.(VIII.30.) határozata 

Szelevény közműves ivóvízellátása 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv 

véleményezéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt által a 028358-003/2019. 

ügyiratszámon megküldött a Szelevény közműves ivóvízellátás 2020-2034. évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervét a 2019. augusztus 30-án tartott ülésén megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a tervezetet nem fogadja el. 

 

Felkéri Kerekesné dr. Holló Helga polgármestert, hogy a felmerült kifogások megvitatására 

szakmai megbeszélést szervezzen a Bácsvíz Zrt. munkatársaival. 

 

A döntés nem érinti a Tiszasas-Csépa-Szelevény közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás 

gördülő fejlesztési tervét. 

 

Határidő: 2019.09.16. 

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./ Bácsvíz Zrt. 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 

       5./ Irattár 

 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak a szennyvízhálózat 

fejlesztési tervéről: 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

204/2019.(VIII.30.) határozata 

Tiszasas-Csépa-Szelevény közműves szennyvízelvezetése és tisztítása 2020-2034. évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési terv véleményezéséről 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt által a 028358-003/2019. 

ügyiratszámon megküldött a Tiszasas-Csépa-Szelevény közműves szennyvízelvezetés és 

tisztítás 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a 2019. augusztus 30-án tartott 

ülésén megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

 

Határidő: 2019.09.16. 

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./ Bácsvíz Zrt. 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 

       5./ Irattár 

 

 

8.napirend 

SZMSZ módosításáról 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Szintén kapcsolódik a közművelődési pályázathoz, 

szükséges volt bizonyos szakfeladatokat felsorolni az SZMSZ-be.  

 

Czucziné Keresztes Anita jegyző: Szükséges majd módosítani a későbbiekben az SZMSZ-t, 

mert egységes szerkezetbe kell majd hozni, és néhány régi szabályzást meg kell változtatni. 

 

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

rendeletet. 

 
A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő rendeletet alkotja: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   

12/2019.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

A képviselő – testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2007.(VII.06.) rendeletének módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalásáról 

szóló 13/2012.(IX.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

Egyebek 

Orvosasszisztens és orvosírnok helyettesítése 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Meg kell oldani az orvosasszisztens, illetve 

orvosírnok helyettesítését, ha egyes esetben szükség lenne rá. Adódhat ilyen helyzet, ha nem is 

jellemző. Sikerült Irén segítségével erre egy megfelelő személyt találni, megbízási szerződés 

formájában történne. Meg lesz határozva a napi bére. 

 

Horváth Tiborné képviselő: Kissné Talmácsi Mária, Csépa községben ápolónő. 

 

Juhász László képviselő: Működési engedélyben ez nincs benne? 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Örül, hogy sikerült ezt a hiányosságot pótolni. 

Tájékoztató jelleggel mondta el, nem kell erről határozatot hozni a testületnek. 
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Egyebek 

Járda építés 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Lakossági megkeresés érkezett, hogy járdát szeretne 

javítani, az ingatlanja előtt, és kérik az önkormányzat hozzájárulását. 

 

Székely Károly alpolgármester: Nem kellene megvárni a járdapályázatot? 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Úgy gondolja ez lehetne független tőle, hiszen a 

járdapályázat nem terjed ki az összes járdaszakaszra. Javasolja megfontolásra, hogy 

támogassák ebben a lakossági kezdeményezéseket. 2500-3000 Ft/folyóméterből gondolja, hogy 

a költségeket fedezhetné. Persze szükség lenne számlára. 

 

Juhász László képviselő: Szükségesnek látná, hogy bizonyos feltételekhez kössék, hogy ne 

térjen el a meglévő járdaszakasztól, se szélességben se hosszúságban. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Javasolja az utófinanszírozást, műszaki átvétel után 

történjen a kifizetés. 

 

A képviselő-testület tagjai egyhangúlag (4 igen szavazattal) a következő határozatot hozza: 

 

Szelevény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2019.(VIII.30.) határozata 

Önkormányzati támogatás nyújtása járdaépítéshez 

 

Szelevény Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatást nyújt 

szelevényi lakosok részére, akik az ingatlanuk előtti járdaszakaszt kívánják felújítani. 

 

A támogatás mértéke max. 3000,- Ft/fm, melyet az anyagköltségek finanszírozására lehet 

igénybe venni, kérelemre, és a számla bemutatása ellenében. 

 

A következő kritériumok teljesülése esetén válik jogosulttá a kérelmező a támogatásra: 

- A felújított járda ne térjen el szélességében a meglévő járdaszakasztól és szintkülönbség 

se legyen a következő járdaszakaszhoz képest 

- 10 cm vastagságban készüljön 

- valósuljon meg a járda melletti padkarendezés 

- a támogatáshoz szükséges az anyagköltségről számla bemutatása 

 

Az önkormányzat munkatársa által történő megtekintés után, amennyiben az érintett 

járdaszakasz megfelel a fent említett feltételeknek, kerülhet sor az utófinanszírozásra. 

 

A határozatról értesül: 

 

       1./ Kerekesné dr. Holló Helga polgármester (helyben) 

       2./ Czucziné Keresztes Anita jegyző (helyben) 

       3./ Képviselő-testület (helyben) 

       4./ Irattár 
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Egyebek 

Letelepedési támogatás 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak el rajta, 

tudna-e az önkormányzat letelepedési támogatást nyújtani, kérelemre. Támogatva ezzel az 

embereket. Egy konkrét megkeresés kapcsán merült fel a gondolat, kéri beszéljenek erről. 

 

Juhász László képviselő: Attól tart, hogy 1-200 ezer forintos segítség, nem elég, többre pedig 

nincs lehetősége az önkormányzatnak. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Döntést nem kell még hozni erről, gondolkodjanak 

róla. 

 

 

Egyebek 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Tudatja a képviselőkkel, hogy elhunyt egy szelevényi 

lakos, aki számára köztemetést kell biztosítani. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: Rövid tájékoztatót tart a szüreti mulatság 

előkészületeiről. 

 

Kerekesné dr. Holló Helga polgármester: 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  

 

 


