
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról: 
 

 

 

69/2014(X.22). ÖKT. határozat 
A határozat az aljegyzői állás meghirdetésére szólt, mivel erre nem került sor és a 
későbbiekben sem fog, mivel a Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal megszűnt, így ezt 
a határozatot a képviselő-testületnek vissza kell vonni. 
 

 

70/2014(X.22). ÖKT. határozat 
Szerep Községi Önkormányzat és Bojtor József felperes ügyében meghozott bírósági ítélet 
fellebbezéséről szólt a határozat. A határozattal megbízott Dr. Snyózik Éva ügyvéd képviseli 
Önkormányzatunkat, aki a fellebbezést beadta a Debreceni Törvényszéknek. 
Tárgyalás időpontja még nincs kitűzve. 
 

Több képviselő-testületi határozat született a Településrendezési terv módosításának 
tárgyában a Nagisz Zrt részéről. Jelenleg a háromoldalú megállapodás a településszerkezeti 
terv módosítása, melyben minden költséget a Nagisz Zrt vállal, folyamatban van a 

Püspökladányi Közös Hivatal előkészítésében. 
 

95/2014(XI.25.) ÖKT határozat 
Szerep Községi Önkormányzat tulajdonát képező Csicsó csatorna, Vésszegéri csatorna és a 
Címeres csatorna üzemeltetésére vonatkozó megkeresésről volt határozat.  
Az Önkormányzatok jogszabály alapján 2014. március 31-ig kérhették a Vízügyi Hatóságtól a 

csatornák üzemeltetésének átvállalását.  



 



 

  



 



 

  



 



BESZÁMOLÓ A FOGÁSZATI 

ELLÁTÁSRÓL 

Tisztelt Szerep Képviselőtestület! 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

 

A területi fogászati ellátással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást szeretném megosztani  

Önökkel: 

2014. március 1. óta dolgozom a Sárrétudvari központú területi ellátással rendelkező fogorvosi 

körzetben. Az ellátandó körzet: Sárrétudvari Nagyközség és Szerep Község lakosait foglalja 

magában, jelenleg kb. 4440 főt. A működtetés az Önökkel kötött feladatátvállalási szerződés 

szerint OEP finanszírozással folyik. A Sárrétudvari, Kossuth utca 80. szám alatti rendelő 

épületét a Sárrétudvari önkormányzat biztosítja. A rendelési idő heti 30 óra, mely a felnőtt 

ellátást és az iskolafogászatot is magába foglalja. A kedd és csütörtök délelőtti rendelést 

férjem dr. Mezei Máté fogszakorvos tartja. A szabadságolás során a helyettesítést dr. Kerekes 

Erzsébet Biharnagybajom fogszakorvosa végzi saját rendelése idejében. A helyettesítés 

kölcsönös. 

Az Uniós jogszabályoknak megfelelően előre egyeztetett időpont alapján dolgozunk. 

Tapasztalataink alapján ezt a beteg már megszokták és örömmel fogadják, hogy nem kell 

várakozniuk. A sürgősséggel jelentkező pácienseket természetesen azonnal ellátjuk, a 

következő "ülés" viszont már egyeztetett időpontban történik. Mindent rögzítünk az OEP 

hivatalos fogászati szoftverén (TETFOG) is, s ennek segítségével küldjük a havi jelentést az 

Egészségbiztosító Pénztár felé. Az autokláv hatásvizsgálatát 6 havonta végezzük az ÁNTSZ-től 

kapott spórák segítségével. A műszereket egyenként csomagolva sterilizáljuk 

hőlégsterilizátorban, így a műszerek tovább megőrzik sterilitásukat. A veszélyes hulladékot, 

melyet külön erre a célra rendszeresített hűtőben tárolunk az Enviszam Környezetvédelmi Kft. 

szállítja el, a kommunális hulladékot pedig a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 



A folyamatos fogtechnikai háttér biztosított, a munkák Debrecenben készülnek, s problémás 

esetekben a technikusunk kérésre a rendelőbe is kijön. A műszer-és anyagutánpótlást több 

fogászati kereskedőcég biztosítja, melyek kérésre a rendelőbe is szállítják a megrendelt 

anyagokat. 

A felnőtt lakosság fogászati állapotára utaló irányszámok jóval az átlagos értékek alatt 

mutatnak. A legtöbb beteg akkor jön a rendelőbe, ha már nagy problémák és fájdalmak 

vannak, ezért a fogeltávolítások száma nagyon magas. Nagy szükség volna egy általános 

szemléletváltásra és félévente szűrővizsgálaton való részvételre, erre betegeinket bátorítjuk 

is. Az iskolások szűrővizsgálatait igyekszünk évente kétszer elvégezni. Az szűrővizsgálatok 

2014. szeptemberében kezdődtek és jelenleg is tartanak. Sajnos a legtöbb tanulónak nagyon 

rossz a szájhigiéniája, és magas fogszuvasodási rátával rendelkeznek, ezért szűrések 

alkalmával és a kezelések során az egészségnevelésre és a prevencióra is nagy hangsúlyt 

fektetünk. Azért ez a tény nem általánosítható, vannak nagyon „jó fogú gyerekek” is és 

olyanok, akik sorban állnak időpontért, mert be szeretnék tömetni fogukat. Továbbra is a 

fogmegtartó kezelésekre (tömés, gyökérkezelés) helyezzük a hangsúlyt főleg a gyermekek 

esetében. Változatlanul magas az igény a fogászati ellátásra a lakosság részéről, próbálunk 

minden elvárásnak eleget tenni, reméljük az ellátottak megelégedésére.  

 Nagyon örülünk a fogászati rendelő felújításának. Előre láthatólag a rendelő átadása 

2014.január 22-én történik. Tapasztalatával, türelmével és megértésével továbbra is nagy 

segítségemre van asszisztensnőm, Vassné Dombi Emília, aki a mindennapok során jelentkező 

nehézségek megoldásában nyújt segítséget. 

Köszönjük eddigi segítségüket és bízunk a további sikeres együttműködésben!  

 

 

Tisztelettel:  

Dr. Skaliczki Marianna 
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Tisztelt Képviselő - testület! 
 

A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda a központi és helyi rendeletek értelmében 

beszámolóban ad tájékoztatást az Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmény éves 

munkájáról.  

Az éves beszámoló a 2013. szeptember 1 – től, 2014. augusztus 31-ig terjedő nevelési év 

értékeléséről szól, melyet az új 2014 – 2015-ös nevelési év Éves munkatervének összeállítása 

előtt kell elkészíteni, hiszen az új feladatokat, célokat az előző év teljesítményei, sikerei, 

illetve hiányosságai függvényében kell kitűzni.  

A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda éves beszámolóját a 2015. évi január 29-i képviselő-

testületi ülés napirendjében szerepel, ezért az elkészült beszámolómat kiegészítettem a 

2014/2015-ös tanév 2014.december 31-ig terjedő időszakának eseményeivel. 

2014. augusztus 1. óta vagyok az óvoda pályázat útján megválasztott intézményvezetője. 

Eddig az időpontig, mint határozott ideig megbízott vezető láttam el a vezetői feladatokat.  Az 

elmúlt nevelési évben is igyekeztem legjobb tudásom szerint, a gyermekek mindenek felett 

álló érdekeit képviselni. A szeretetteljes, melegséget sugárzó családias óvodai légkör meglétét 

elősegíteni, formálni, alakítani óvodánk mindennapjait, szakmai fejlődését előremozdítani, a 

rendelkezésünkre álló anyagi forrásokkal jól gazdálkodni, partneri kapcsolatrendszerét új 

tartalmakkal megtölteni úgy, hogy az állandóan változó törvényi előírásoknak, új 

feladatoknak megfeleljen intézményünk működése.  

Megköszönöm Polgármester Asszonynak és a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak a bizalmat. 

Fejlesztő elképzeléseink, nevelő munkánk, kéréseink támogatását. 

Köszönöm a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak, hogy a napi feladataink ellátását 

munkájukkal segítették.  

 

Beszámolómban az éves munkatervünk alapján a legfontosabb területeket emeltem ki.  
 

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását!  
 

Szerep, 2015.január 17.  

 

Galgócziné Gyányi Edit 
                                                                                                                       intézményvezető  
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I. A SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA GYERMEKLÉTSZÁMÁNAK, 

ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULÁSA A 2013-2014-AS ÉS A 2014/2015-ÖS NEVELÉSI 
ÉVBEN  
 

Társadalmi környezet  
 

Az óvodába érkező gyermekek szociokulturális háttere romló tendenciát mutat. A 

gyermekek között sok a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Ezek között nagy 

többséggel olyan családok vannak, akik elfogadható módon nevelik, gondozzák 

gyermekeiket.  

Sajnos a munkanélküliség, a rendszertelen, kötelesség-és felelősségtudat, hasznos 

munkavégzés nélkül, céltalanul élő családok gyermekei is olyan környezetben 

szocializálódnak, aminek következtében ezeknek a gyermekeknek a többsége sokféle 

lemaradással bír, így az óvodának esélyegyenlőséget kell biztosítani, fejlesztéseket kell 

végezni. Ezek a gyermekek különböző részképesség hiánnyal, magatartási problémával 

küzdenek. Lemaradásaik elsősorban a szocializáció, a nyelvi kifejezőkészség és ismeretbeli 

hiányosságokban mutatkozik meg.  

A családok megélhetését a javarészt az önkormányzat igyekszik segíteni a közcélú 

foglalkoztatás lehetőségével.  

A nehézségek mellett viszont több példaértékűen élő, gyermeket nevelő család van. Az 

ilyen nevelési attitűddel rendelkező családok gyermekeinek a viselkedéskultúrája mintaként 

jelenik meg a csoportok életében. A gyermekek ösztönösen, önkéntelenül átveszik, követik a 

jó példát. Mivel a szülők, egymással és a pedagógusokkal naponta találkoznak, kapcsolatuk 

élő és rendszeres, a mintakövetés ott is megjelenik. Ez még inkább megerősödik azáltal, hogy 

a gyermek olyan viselkedésformákat, szokásokat visz haza, ami a szülők számára is feltűnik.  

Az óvodáskorú gyermek életkori sajátossága, hogy az óvodapedagógusok személyisége, 

viselkedése, kérése, „szent”, így gyakran számolnak be arról a szülők, hogy a gyermekek 

otthon is az óvodában elsajátított szokásokra és szabályokra „tanítják” meg őket is.  

Óvodánkban az elmúlt nevelési évben 24 tanköteles korú gyermek volt, ebből 20 

gyermek ment el az általános iskolába. 4 gyermek korcsoportját ismétli, az iskolaérettségi 

vizsgálatok eredményei és a szülővel való egyeztetés alapján. 

A 2011-ben született két és fél éves gyermek közül 3 főt írattak be az óvodába a szülők, mind 

a három gyermeknek dolgozik az édesanyja. A dolgozó szülők számára így pótolni tudtuk a 

bölcsőde hiányát.  
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A csoportok összetételének alakulása 2013. október 1-én.  

 

2013/2014 –es nevelési évre 72 gyermek iratkozott be, ebből 2014. október 1-én 69 

gyermek járt óvodába, 3 csoport indult: kiscsoport, középső és nagy csoport. 
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A 2013/2014-es nevelési évben az óvodáskorú gyermekek 97 %-a részesül 

gyermekvédelmi támogatásban, az ő családjaikban az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át. A gyerekek 85.5 %-a 

halmozottan hátrányos helyzetű, vagyis a szüleik a gyermek 3 éves koráig, legfeljebb az 

általános iskola 8. évfolyamát végezték el. A tavalyi nevelési évhez képest 2%-al csökkent 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma a kis csoportban csökkent, a középső és nagycsoportban nem változott 

az arány. 
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A csoportok összetételének alakulása 2014. október 1-én. 

 

 

 
 

 

 

A 2014/2015-ös nevelési évben a gyermekek létszáma 66 fő. 63 gyermek részesül 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.  A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

száma 46 fő, a hátrányos helyzetű gyermekek száma 56 fő. A HHH gyermekek számának 

csökkenése a törvényi szabályozás (HHH helyzet kritériumai) változásainak köszönhető. 

 

Logopédiai ellátás  

A logopédiai ellátást a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi 

Tagintézmény logopédusa biztosította 2014 februárjáig. Ettől az időponttól, logopédus 
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hiányában a logopédiai foglalkozások nem biztosítottak a településen. 2014 szeptemberétől 

logopédusi ellátást a Pedagógiai Szakszolgálat továbbra sem tuja biztosítani az óvodás 

gyermekek számára, pedig a logopédiai szűrések eredményei alapján az 5-6 éves 

gyermekek közül 15 gyermeknek lenne szüksége logopédiai fejlesztésre. 

 

 

 

 

 

Fejlesztő foglalkozások.  

 

Azok a tanköteles korú gyermekek járnak fejlesztő foglalkozásokra, akik a dyslexia 

prevenciós vizsgálatnál kiszűrésre kerültek, illetve akik a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Püspökladányi Tagintézmény által kiállított vizsgálati szakvélemények 

alapján fejlesztőpedagógusi ellátásra szorultak. A fejlesztést a Pedagógiai Szakszolgálat 

munkatársa végezte a 2013/2014 –es nevelési évben. Munkáját lelkiismeretesen végezte, a 

fejlődés megindult a gyermekeknél. A fejlesztés, fejlesztő szoba hiányában, az óvoda 

tornaszobájában történik. 

     2014/2015-ös nevelési évben 17 gyermek vesz részt a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Püspökladányi Tagintézmény fejlesztőpedagógusa által szervezett 

foglalkozásokon. 

 

 

Hitoktatás.  
 

Óvodánkban a 2013/2014-es tanévben a Református Egyház tartott heti 1 alkalommal, 

hitéleti alkalmakat a 4-5-6 éves gyermekek számára.   

A 2014/2015-ös nevelési évben még nem volt hitoktatás. 

 

 

 

Esélyegyenlőségi program teljesülése, IPR 
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Fő feladat volt a gyermekek esélyegyenlőségét gátló okok feltárása, a hátrányok ésszerű, a 

törvényi lehetőségek által behatárolt enyhítése, szükség szerint együttműködés a 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival. 

Óvodásaink számára mind személyi, mind tárgyi feltételek terén azonos feltételeket 

biztosítottunk. A beíratott 2,5 éves korú gyermekeket felvettük. A hátrányos helyzetű 

gyermekeket integráltan nevelésben részesítettük. A csoportok kialakításánál a HHH-s 

gyermekek arányát az IPR feltételrendszerének megfelelően alakítottuk. IPR-es pályázatot 

nyújtottunk be az 2013 01-01-2013. 12. 31-ig és a 2014.01.01- 2014. 05.15-ig terjedő 

időszakra. A sikeres pályázatokon nyert 2x 1.340 e Ft összeget hatékonyan használtuk fel a 

gyermekek esélyteremtése érdekében. A gyermekeket egyéni képességeikhez mérten 

fejlesztettük, a HHH-s gyermekeket évente háromszor értékeltük és tájékoztattuk a 

szülőket az egyéni fejlesztések eredményeiről. 

A gyermekvédelmi feladatokat az intézményvezető látja el, aki egész évben figyelemmel 

kísérte a csoportokba járó veszélyeztetett gyermekeket, szükség esetén megtette a 

megfelelő intézkedéseket.  

 

 

 

Személyi feltételek 
 

Az óvodában 2014. december 31-ig 12 alkalmazott dolgozott. 

7 fő óvodapedagógus: felsőfokú végzettségűek, 6 óvodapedagógus határozatlan idejű 

jogviszonyban, melyből jelenleg 3 fő GYED miatt fizetés nélküli szabadságon van, 

helyettesítésük idejére szerződéssel foglalkoztatunk 3 óvodapedagógust,1 óvodapedagógus 

pedig határozott idejű szerződéssel töltötte be a 7. álláshelyet 2014. december 31-ig. Az 

óvodapedagógusok közül 1 fő közoktatás vezetői szakvizsgát tett 2014. június 12-én, 1 fő 

rendelkezik fejlesztőpedagógusi szakvizsgával, de ő jelenleg GYED-en van. 

 1 fő óvodapedagógus 2015. január 12-től GYED utáni szabadságát tölti.  

3 fő pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka. 

1 fő pedagógiai asszisztens 

1 fő kisegítői feladatokat, ill. a dajkák eseti helyettesítését látja el. 

 

1 óvodapedagógus, akinek 2014.december 31-ig volt határozott idejű szerződése az 

intézményben, másik településen kapott határozatlan idejű szerződést, ezért 2015. január 1-
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től 6 óvodapedagógus látja el az óvodai nevelés feladatait, melyet a 7. álláshely betöltéséig 

a munkaidő-beosztás átszervezésével oldunk meg.   

 

Konyhán jelenleg 6 fő dolgozik 

Ebből 1 fő szakképzett élelmezésvezető 

           2 fő szakács 

           3 fő konyhai kisegítő  

A konyha munkáját a hatályos jogszabályi keretek között a HAACCP előírásainak 

betartásával végzi. 

2014. szeptember 18-tól Oláh Olívia élelmezésvezető felmondása miatt az 

élelmezésvezetői feladatokat Turcsányiné Bene Irén végzi. 

 

           A közmunka-programban óvodánkban dolgozók nagy segítséget jelentenek, az 

óvodai csoportokban, és a konyhán is. 

A karbantartói feladatok ellátása is közmunkaprogram keretében történik, számítunk rá, 

hogy a továbbiakban is lesz lehetőség közmunkások foglalkoztatására az óvodában. 

     Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben lehetőség van rá, a továbbiakban 

is biztosítsa az óvodában és a konyhán a közmunkások foglalkoztatását  

 

 

Tárgyi feltételeink alakulása 2014. augusztus 31-ig  

 

Sajnos óvodánk, több a kötelező eszköz és felszerelésjegyzékben szereplő helyiséggel és 

tárgyi eszközzel nem rendelkezik, melyek pótlását pályázatok benyújtásával próbáljuk meg 

pótolni. Hiányzik a fejlesztő szoba, nevelőtestületi szoba és felszerelése, hasznos lenne külön 

irodahelyiség kialakítása az élelmezésvezető és az intézményvezető számára. Nincs szertár az 

óvodai foglalkozásokhoz szükséges fejlesztőeszközök, tornaszerek tárolására, a gyermekek 

fejlődését nyomon követő dokumentumok irattárazására. Az eszközök, dokumentumok 

tárolása jelenleg a gyermek öltözőkben, a felnőtt öltözőben az egyébként is kis alapterületű 

csoportszobákban, tornaszobában történik.  

Az IPR pályázati összegekből mostanra sikerült a régi fektető ágyakat, gyermek 

öltözőszekrényeket és székeket újakra cserélni, tisztasági és rajzfelszerelést valamint 

szabadidőruhát vásárolni minden az óvodai fejlesztőprogramba bevont gyermek számára. 

Ezen kívül folyamatosan bővítjük és újítjuk az óvoda játékeszközeit. 
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A fenntartó Önkormányzat segítségével az óvoda költségvetéséből, a nyáron megújult az 

óvoda udvarán lévő, valamikori mosókonyha épületének teljes tetőszerkezete, saját erőből 

elkészült az épület belső meszelése. Az óvoda és a konyha épületében is megtörtént a 

legszükségesebb helyiségekben a tisztasági meszelés.  

   A következő nyári takarítási szünetben a csoportszobákat is ki kellene meszelni, mivel    

azokban, a 2006-ban befejezett felújítás óta, csak kisebb, beázások miatti javítások történtek.  

 A legfontosabb azonban az óvoda elektromos hálózatának javítása, melyet korábban 

már írásban jeleztem a fenntartó Önkormányzatnak. Az elavult villanyvezeték rendszer hibái 

az óvodában és a konyhán, már-már a napi munkavégzést veszélyeztetik. 

 

Udvari játékállományunk különösen kevés, mivel a régiek az idők folyamán 

elkorhadtak, tönkre mentek. Fontos lenne ezeket bővíteni. Az udvari játékaink az előírt 

szabványosságnak nem felelnek meg. A 7/2012. (IV. 18) NGM rendelet a játszótéri eszközök 

biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletet módosította, miszerint az 

üzemeltető köteles tájékoztatni az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséget a játszóterek, 

illetve az azon lévő játszótéri eszközök számáról, valamint azok állapotáról. A tanúsítvánnyal 

nem rendelkező eszközökre megfelelőségi tanúsítvány kell beszerezni, aminek költségeit a 

költségvetésünkből nem tudjuk fedezni.  

 

 

Pénzügyi feltételeink 

 

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait az 

intézményvezető közreműködésével, 2014 –ben a Sárrétudvari Közös Önkormányzati 

Hivatal, 2015 január 01-től a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

szakemberei végzik. Az óvodai nevelés működtetésének anyagi fedezetét, az állami nettó 

finanszírozás és a Községi Önkormányzat anyagi hozzájárulása biztosítja az éves 

költségvetésben meghatározottak szerint. Pénzügyi helyzetünk 2014 szeptemberig viszonylag 

stabil volt, a keletkezett számlákat folyamatosan utalta a pénzügyi csoport. Az utolsó 

negyedévben viszont jelentős számlatartozásunk keletkezett, melyet a mai napig görgetünk, 

november-december hónapban csak az IPR-es számlákat és néhány élelmiszerszámlát tudtunk 

átutalni.  

 

Az óvoda 2009-óta részt vesz, az Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázatain,  
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2014. 01.01-2014. 05. 15. időszakban 1 340 000 Ft összeget nyertünk,e pályázatnak az 

elszámolása folyamatban van.   

2014.05.16.- 2015. 02. 28. időszakban a Fenntartó Önkormányzat nyújthatta be a pályázatot, 

mely időszakra 2 311 500 Ft-ot kaptunk, ebből az összegből még kb. 600 e Ft –ot kell 

elköltenünk 2015, február 28-ig. Kérem a fenntartót, hogy az óvoda számlájára utalással tegye 

lehetővé az összeg időbeni, szabályszerű felhasználását. 

 

 

 

 

III.PEDAGÓGIAI NEVELŐMUNKÁNK ELEMZÉSE 
 

Kiemelt pedagógiai célok, feladatok voltak:  

 

· Az egészséges életmódra nevelés,  

· Érzelmi nevelés, szocializáció,  

· A természet megismerésére, a környezet védelmére nevelés,  

· Anyanyelvi nevelés, kommunikáció,  

· HH és HHH gyermekeket integrálása,  

 

 

Nevelési feladatok:  

· Legfontosabb feladatunk a ránk bízott gyermekek testi – lelki – értelmi 

szükségleteinek kielégítése.  

 

· Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi-lelki és értelmi 

képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és 

célirányos környezet kialakítása, amely a gyermeket tevékenykedésre ösztönöz.  

 

· A mentális és pszichés fejlesztés érdekében az érzelmi biztonság megteremtése.  

 

· A gyermekek érdeklődésére-, aktivizálására-, egyéni sajátosságaira-, fejlődési 

ütemére épülő ismeretnyújtás, készség-, képességfejlesztés, attitűdalakítás.  
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· Az iskolai élet kezdésére megfelelő biológiai, szociális és pszichikus érettség 

kialakítása, sokszínű változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó 

tevékenységek felkínálásával.  

 

A Pedagógia Program hatékony működtetése érdekében különös hangsúlyt 

helyeztünk:  

§ A 2011. évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvény és a 

hozzákapcsolódó rendeletek megismerésére, az esetleges változásokat naprakészen 

figyelemmel kísérjük. 

 

§ Az esélyegyenlőség biztosítására a csoportokban.  

 

§ Az IPR működtetésére.  

 

§ A mozgásfejlesztésre, különös tekintettel a mindennapos testnevelésre  

 

§ A munkára nevelésre  

 

§ A gyermeki mérési, értékelési rendszer alkalmazására. A hozzáadott 

pedagógiai érték nyomon követésére. Az eredményekről a szülők rendszeres, egyéni 

tájékoztatására.  

 

§ Az intézményi gyermekvédelmi munka eredményes működtetésére 

 

o Az óvodában a szülőkkel általában jó kapcsolatot tudunk kialakítani, az 

elmúlt évben egy gyermekkel kapcsolatban merült fel magatartási probléma, 

amit jeleztünk a szülőnek, a gyermekjóléti szolgálat munkatáraink, de mivel a 

probléma továbbra is fennáll a gyermeket a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Püspökladányi Tagintézmény Szakértői Bizottsága vizsgálja.  

 

Nevelőmunkánk eredményessége:  

 

· Minimalizáltuk a hiányzást, az óvodáztatási támogatást minden arra jogosult 

gyermek megkapta.  
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· A gyermekek szívesen jártak az óvodába.  

· A szülők döntő többsége szívesen és aktívan bekapcsolódott az óvoda 

különböző tevékenységeibe, programjaiba.  

· A szokások és szabályok helyesen alakultak minden gyermekcsoportban.  

· Kiegyensúlyozottan és egészségesen fejlődtek a gyermekek.  

· Az óvodai gyermekcsoportok megfelelő színterei voltak a közösségi 

magatartásformák és viselkedéskultúra alakulásának.  

· Közvetlen partnereinkkel jól kiépített a kapcsolatunk.  

· Rendezvényeink színvonalasak, látogatottak.  

· Óvodapedagógusaink szívesen vettek, vesznek részt továbbképzéseken.  

· A pályázati pénzek jól és tudatosan hasznosultak a nevelőmunkában.  

 

Belső ellenőrzés  

 

Az intézményben az ellenőrzés 2014-ben az alábbi területekre terjedt ki: 

· a felvételi és mulasztási napló naprakész vezetése 

· a csoportnaplók vezetése 

·  a gyermekek egyéni haladásának dokumentációjára 

·  élelmezésvezető dokumentációs munkája 

· dajkák napi feladatai 

 
Óvodapedagógusaink az alábbi  továbbképzésen vettek részt a 2013/2014-es tanév 

folyamán.  

 

            2013/2014-es nevelési évben 

· 1 fő közoktatás vezetői szakvizsgát befejezte 

· 7 fő Az integrációs gyakorlat szerepe a pedagógusok minősítése során (5 óra) 

                (nevelőtestületi tréning) 

 

2014/2015-ös nevelési évben 

· 1 fő pedagógus szakvizsga keretében Kommunikáció és beszédfejlesztő 

szakirányú 120 órás képzés  

· 2 fő 60 órás Zenei tehetséggondozás továbbképzés 
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· 7 fő Konfliktuskezelés –agressziókezelés tréningen vett részt 

 

         Rendezvények 2013/2014 nevelési évben és 2014/2015 december 

· Kiscsoportosok ismerkedési napja 

· Bábszínház 

· Mikulás 

· Karácsony 

· Advent 

· Óvoda fennállásának 100. évfordulója 

· Farsang 

· Március 15. 

· Húsvéti családi nap 

· Anyák napja 

· Kirándulás Nyíregyházi Vadasparkba 

 

     Javaslatok, kérések a Fenntartó felé 

· Az intézményvezető részére munkaköri leírás elkészítése 

· Az elektromos hálózat hibáinak kijavíttatására költségvetésben biztosítsa az 

anyagi fedezetet.(Kivitelezői árajánlat mellékelve) 

· Logopédus biztosítása a 2015.évben megbízási szerződéssel (megbízási díj), 

amíg a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi 

Tagintézmény nem tudja biztosítani az ellátást. 

· A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda, felelős gazdálkodásának biztosítása 

érdekében, a kiadások mellett a bevételek (nettó finanszírozás) megjelenése az 

intézmény számláján. 

· Az intézmény pályázatokon való részvételének támogatása, elsősorban IPR, 

vagy infrastruktúrafejlesztésre irányuló pályázatokon való részvétel esetében. 

· Tisztasági meszelés elvégzése az óvoda és a konyha minden helyiségében 

· Takarítási szünet időpontjának kijelölése.(javaslat: 2015. 08.17-31.) 

 

Köszönöm munkatársaim szakmai munkáját, Szerep Községi Önkormányzat 

támogatását, a Népjóléti Bizottság támogatását, és együttműködő partnereink segítségét. 
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Szerep,2015. január 17.     

        Galgócziné Gyányi Edit 
 

                                                                                                     intézményvezető  
 

 

  

 

 



Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselőtestület! 

 

2014. augusztus 26-a óta dolgozom élelmezésvezetőként. Az ezt megelőző időszakban 
folyó munkáról, adatokról csak a rendelkezésemre álló információk alapján nyilatkozom. 

  

A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda által üzemeltetett konyhán jelenleg két szakács 
és 3 fő konyhai kisegítő dolgozik. 3 fő közmunkás segíti még a munkát. A konyhai kisegítők 
közül 1 fő 2015. január végétől felmentési idejét tölti. 
A szakácsok szakképzettséggel rendelkeznek. 

 

 Minden dolgozó rendszeresen részt vesz munkaegészségügyi vizsgálaton, mindenki 
rendelkezik úgynevezett „egészségügyi kiskönyvvel”.  
Munka- és tűzbiztonsági képzésen vettünk részt augusztus 29-én. 
 

 Munkatársaim fokozottan ügyelnek a különböző higiénés és közegészségügyi 
szabályok betartására. Ezek megismerésére, az ismeretek felfrissítése érdekében minden 
évben sor kerül HACCP-s képzésre. Ez legközelebb 2015. áprilisban esedékes.  
2014 decemberében erre vonatkozó ellenőrzést tartott a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági 
Hivatal, melynek során mindent rendben talált az ellenőr. 
Kollégáim elhivatott, jó szakemberek, akik nagy odafigyeléssel és jó értelembe vett szakmai 

hiúsággal végzik munkájukat. Számos települési rendezvény sikeres lebonyolításában vállalnak 
szerepet azzal, hogy önkéntes munkában készítik el vendéglátáshoz szükséges ételsort vagy 
hidegtálat.  

 

 Jelenleg 120 felnőtt, 142 iskolás gyermek és 64 óvodás részére főzünk. Ezek megoszlása 
a következő: 

- Életház (szerződés szerint):  átlag 75 fő 

- Dolgozók:               18 fő 

- Iskolai dolgozók:             11 fő 

- Vendég étkezők:             16 fő 

- Iskolás gyermekek:              142 fő 

o Tórai+ebéd, 50%:  1 fő (Vadász) 
o Tórai+ebéd, 100%:  1 fő (Perecz) 
o Napközi, 50%:               2 fő (Vadász, Vadász) 
o Napközi, 100%:  3 fő (Csukás, Varga K., Szöcsi) 
o Gyvt:                            135 fő – ebből magántanuló 3 fő 

- Óvodás gyermek:             67 fő 

o 50%:  1 fő (Polgári Laura) 
o 100%:  2 fő (Zsurka Petra, Palásti Kira) 
o Gyvt:            64 fő 

 

 

A 2014-es évi élelmezési napokra és norma felhasználási adatokat tartalmazó 
táblázatot mellékletként csatolom. 
 

Az év során nagyberuházás ugyan nem történt, de nagyon örültünk annak, hogy az év 
végén konyhai eszközök (keverőtál, keverőkanál, mérleg, konzervbontó stb.) beszerzésére 



került sor. Kérésemre a konyhán folyamatosan készül „kívánságlista”, melyen a szükségesség 
sorrendjében szerepelnek azok az eszközök, melyek a biztonságos és gyors munkavégzéshez 
szükségesek.  
 

 

Kihívások, melyek mindennapjainkat „színesítik”: 
- Folyamatos gondot okoz a szennyvíz elvezetése.  
- A településen viszonylag gyakori a közműszolgáltatások (víz, gáz, villany) 

szüneteltetése. Ebben az esetben a főzőüst biztonsági okokból nem üzemel. 
- A belső villanyhálózat állapota miatt általános, hogy az elektromos sütő 

bekapcsolásakor áramszünet lép fel. Ez általában az egész óvodaépületet érinti. 
Szintén a belső hiányosságokból eredő áramingadozás miatt folyamatosan ki- 
bekapcsolódnak a számítógépek. 

 

 

2015. január 1-jétől a közétkeztetést a 37/2014.-es EMMI rendelet szabályai szerint kell 
végezni. 2014-ben próbáltunk erre felkészülni. Tanulmányoztuk a rendeletet, képeztük a 
dolgozókat az új szabályozással kapcsolatban, próbáltuk az ételsorok kialakításánál figyelembe 
venni az újításokat. Számomra ezek gazdasági oldala jelenti a legnagyobb feladatot. Forrást 
igényel ugyanis az, 

- hogy mindennap nyers zöldséget vagy gyümölcsöt biztosítsunk a gyermekek számára, 
- hogy gyakrabban készítsünk halételt, 
- hogy új konyhatechnikai megoldásokat valósítsunk meg, 
- hogy naponta három deciliternyi tejet, vagy ennek megfelelő kalciumtartalmú tejterméket 
biztosítsunk. Ebben a kérdésben nagy segítség lenne, ha összhangba lehetne hozni az iskolatej 
programot a közétkeztetési szabályokkal. Ez nem csak anyagi okokból lenne fontos, hanem 

azért is, mert a gyerekek annyi tejet kapnak az iskolában, hogy sajnos csak elpocsékolják. 
A tejjel kapcsolatban említettem a pocséklást. Sajnos ez a napi étkeztetésre is igaz: nagyon sok 
gyermek nem eszi meg a húst, de a kuglófot sem. Valószínűleg nem ismerik ezeket az ételeket, 
nem alakult ki az ez iránti igényük, ízlésük. A legnagyobb sikere a kifőtt tészta jellegű 
fogásoknak van.  
 

Az ételek ízéről, minőségéről pozitív visszajelzéseket kapunk, főleg a vendégétkezők 
részéről. 
Próbáltuk és a jövőben is próbáljuk új fogásokkal színesíteni az étlapot, hogy minél inkább 
kiszélesítsük a kicsik számára az ízek világát.  
 

Kérem a tisztelt képviselőtestületet a beszámolóm elfogadására! 

 

Szerep, 2015. január 16. 

         Turcsányiné Bene Irén 

            élelmezésvezető 
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Beszámoló  
 

a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi 
tevékenységéről Szerep településen 
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A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önálló 

szakmai egységeként látja el a gyermekjóléti szolgáltatás koordináló feladatait kistérségi 

feladatellátás keretében Szerepen, Sárrétudvariban és Püspökladányban, 2011.07.01-től pedig 

még két településen: Földesen és Nagyrábén. A szolgáltatás ellátása a székhelyen 

Püspökladányban, ill. a területi irodákban történt.  

 

 

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  Gyermekjóléti 

Szolgálatának személyi feltételei: 

 

 A személyi feltételrendszer kialakítását a 15/1998. (IV.30.)  NM rendelet szabályozza. 

A jogszabály által előírt szakmai létszám és a képzettségi feltételek biztosítottak. A 

gyermekjóléti szolgáltatást Püspökladányban 5 fő, Sárrétudvariban 1 fő, Szerepen 1 fő, 

Földesen 3 fő, Nagyrábén 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező családgondozó 

végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat vezetését, mind az öt településen 1 fő vezető látja el. 

A kliensekkel végzett szociális munka színvonalát, hatékonyságát növeli az 

intézménnyel megbízásos jogviszonyban álló jogász (heti 1 órában) és pszichológus (heti 3 

órában, előjegyzés alapján), akik térítésmentes tanácsadást végeznek Püspökladányban. 

 

 

 

Püspökladány 

Létszám Munkakör Végzettség 

1 fő intézményvezető 

 

családgondozó 

             szakvizsgázott 
szociálpolitikus 

1 fő családgondozó  szociálpolitikus,szociológus -  

betegállománya: 2013.09.15-től, 
2013.09.15-től  szociálpedagógus 
végzettségű munkatárs látja el a 
feladatokat  

1 fő családgondozó óvodapedagógus 

2 fő családgondozó (ebből egy fő 2013.09. hótól: 
Gyermekjóléti Szolgálat vezető) 

szociálpedagógus 

 

 

1 fő asszisztens  
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Sárrétudvari 
 

1 fő családgondozó 

 

szociálpedagógus 

Szerep 

1 fő családgondozó szociálpedagógus 

   

Földes 

               1 fő 

               1fő  
               1fő 

családgondozó 

családgondozó 

családgondozó 

         szakvizsgázott szociálpedagógus 

         szakvizsgázott szociális munkás 

         szociálpedagógus 

 

                      

                                        Nagyrábé 

 

 

               1 fő  családgondozó             szociálpedagógus 

 

  

 

A Segítő Kezek Gyermekjóléti Szolgálatának szerepi telephelyén dolgozó szakember 
munkarendje: 

 

4163  Szerep, Nagy u. 53. 

Tel: 06-54 /516-003 

 

Krízisek, gyermeki veszélyeztetettség esetén az ügyfélszolgálatot nem lehet szüneteltetni! 
 

 Gyermekjóléti Szolgálat  

 

Hétfő 

 

 

7.30 – 16.00 

 

 

Az ügyfélfogadás 
szünetel: 

12.00-16.00 

 

Kedd 

 

 

7.30 – 16.00 

 

 

Szerda 

 

 

7.30 – 16.00 

 

 

Csütörtök 

 

 

7.30 – 16.00 

 

Csütörtökön az 
ügyfélfogadás szünetel 

 

 

Péntek 

 

 

7.30 – 13.30 
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Pszichológiai tanácsadás 

helyszíne: Püspökladány 

(a tanácsadás kiterjed: 
Püspökladány, Sárrétudvari, 

Szerep településekre) 
 

 

 

2014. június 30-ig heti 5 óra  
 (csütörtök ½ 8 - 13.00) 

 

2014.07.01-től 3 óra, 

csütörtöki napokon 

 

 

 

Jogi tanácsadás helyszíne: 
Püspökladány 

(a tanácsadás kiterjed: 
Püspökladány, Sárrétudvari, 

Szerep településekre) 
 

 

 

2014. június 30-ig heti 5 óra  
(kedd 9.00- 12.00 

csütörtök: 13.00 -15.00) 

2014.07.01-től 1óra, keddi 
napokon 

 

 

 

 

Tárgyi feltételek: 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának rendelkezésére áll az iroda előtt egy 

folyosórész, - az ügyfelek itt várakozhatnak - egy dolgozószoba, ahol 2 fő családgondozó ( 1 

fő gyermekjóléti szolgálatos és 1 fő családsegítő szolgálatos) munkatárs, külön íróasztal 

mellett ügyeiket intézheti. A családgondozó munkáját segíti a vezetékes telefonvonal. Az 

internet hozzáférési lehetőség a szakember munkáját könnyíti meg. A családgondozónak 

külön számítógépe van, a számítógéphez nyomtató van bekötve. Szakmai szempontból a 

Gyermekjóléti Szolgálatnál a tárgyi eszközök mennyisége, minősége megfelelő. 

Összességében a személyi és tárgyi feltételeiben a Szolgálat a gyermekvédelmi feladatok 

teljes körű ellátására alkalmas. 

 

Szakmai tevékenység: 

Az 1997. XXXI. Gyvt. 38-40. §. értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás négy féle cél elérése 

érdekében teljesít különféle feladatokat:  

 

1. A gyermek testi- lelki egészségének családban történő nevelésének 

elősegítése. 

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. 

3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. 
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4. A családjából kiemelt gyermekek családjukba történő visszahelyezése 

érdekében. 

 

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 

családjából történő kiemelésnek a megelőzéséhez.  

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének 

feltárásához és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével, annak leküzdéséhez. 

 

 

 
 

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének fő célja, hogy segítse a gyermekek 

vérszerinti családjában történő nevelkedését. A gyermekek mindenekfelett álló érdekét 

figyelembe véve a segítő szervezet együttműködve az egészségügyi és más humán 

szolgáltatókkal, a nevelési- oktatási intézményekkel, hatóságokkal- szervezési, szolgáltatási, 

gondozási és koordinálói – feladatokat végez. 

 

 

 A Gyermekjóléti Szolgálat meghatározó, központi szerepet tölt be a települések 

gyermekvédelmi rendszerének hatékonyabbá tételében, valamint a helyi szükségletek 

igazításában, fejlesztésében.  

 A segítő szakember célja az, hogy a család dinamikai, illetve kommunikációs 

törvényszerűségének ismeretében a családot képessé tegye, valamint segítse abban, hogy 

erőforrásait használni tudja, tagjai képesek legyenek megelőzni vagy kezelni szociális jellegű 

problémáikat. A cél érdekében a családgondozó segíti a család működésének pozitív irányú 

változását a szociális probléma enyhítését, megszüntetését. Továbbá felismeri a településeken 

jelentkező, és az adott területre jellemző általános jelenségeket, problémákat, ugyanakkor 

javaslatokat és megoldásokat készít ezek kiküszöbölésére.  

 

A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai: 

l gyermekek, családok életminőségét javító különböző ellátásokról, (egészségügyi, 

szociális, munkaügyi, társadalombiztosítási), támogatásokról, gyermeki, szülői 

kötelezettségekről, jogokról, programokról nyújt felvilágosítást 
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l képviseli a családok és a benne élő gyermekek érdekeit 

l krízishelyzetben lévő várandós anyáknak nyújt segítséget 

l családgondozást végez a családban jelentkező problémák megoldása érdekében 

l életvezetési, pszichológiai, jogi, gyermeknevelési, egészségügyi, mentálhigiénés 

            tanácsadási tevékenységet nyújt 

l kezdeményezi a különböző ellátásokhoz való hozzájutást (szükség esetén              

   segítséget nyújt a különféle kérelmek előterjesztéséhez), adományok esetében  

   adományhoz hozzájuttatja a rászoruló családokat                  

lkoordinálja a gyermekvédelmi rendszerben résztvevők munkáját 

l szükség esetén hatósági eljárást kezdeményez a HBM-i Kormányhivatal, 

Püspökladányi Járási Hivatal, Járási Gyámhivatalánál  

l különböző programokat szervez, amelyek prevenciós célzatúak - szabadidős-

bűnmegelőzési- valamint a családban jelentkező nevelési problémák, és hiányosságok 

hatásainak enyhítését célozzák meg. Természetesen ezek a programok térítésmentesek 

a gyermekek és családjaik számára. 

l nevelésbe vett gyermekek a kapcsolattartását segíti elő  

· működteti az észlelő- és jelzőrendszert 

 

A Jelzőrendszer működéséről: 

 

· Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról, 
felsorolja a jelzőrendszer tagjait, meghatározza azoknak kötelező 
együttműködésüket, feladataikat a veszélyeztető okok feltárásában, a 
veszélyeztetettség időben történő felismerésében. 

·  

· A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el: 
· a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a 

háziorvos, a házi gyermekorvos, 
· b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 

szolgálat 
· c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmények 

(iskolák, óvodák), a nevelési tanácsadó, 
· d) a rendőrség, 
· e) az ügyészség, 
· f) a bíróság, 
· g) a pártfogó felügyelői szolgálat, 
· h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
· i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
· j) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. 
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· Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek 
veszélyeztetettsége esetén a Gyermekjóléti Szolgálatnál, hatósági eljárást 
kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb 
más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett 
súlyos veszélyeztető magatartása esetén. 

 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2014.évben 6 alkalommal tartott jelzőrendszeri 
esetmegbeszélést. 

 

 

 
Gyermekjóléti alapellátás 

 

2014. évben 21 család 45 gyermek részesült gyermekjóléti alapellátásban. A 

családgondozást a szülők megélhetéssel, lakhatással összefüggő problémái, párkapcsolati 

zavarai, családi konfliktusok és a gyermekek magas óraszámú iskolai hiányzásai indokolták.  

A gyermekjóléti alapellátásba tartozik a védelembe vett gyermekek gondozása, de még ebben 

az esetben is a gyermekek a vérszerinti családjukban nevelkednek. 2014. év során a 

Gyermekjóléti Szolgálat 18 gyermeket gondozott védelembe vétel keretében. A 

Gyermekjóléti Szolgálat akkor javasolja a gyermekek védelembe vételét, ha a szülő, gyermek 

és szakember által a gondozási tervben megfogalmazott feladatoknak a szülő vagy gyermek 

nem, vagy csak részben tesz eleget, együttműködésük látszólagos. Súlyosabb veszélyeztetés 

esetén (családon belüli erőszak, súlyos elhanyagolás, bűncselekmény elkövetése, stb.) a 

Gyermekjóléti Szolgálat javasolja a Járási Gyámhivatalnak a gyermek(ek) védelembe vételét. 

Családlátogatás 2014- ben, 238 alkalommal történt.  A családgondozó minden héten beutazik 

szakmai konzultációra a püspökladányi központba.  

 

 

Nevelésbe vett gyermekek szüleinek családgondozása 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évben 7 családot gondozott a nevelésben lévő gyermekeik 

/10 gyermek/ visszahelyezése érdekében. A vér szerinti családjukból kiemelt gyermekek 

esetében a nevelésbe vétel fenntartását a szülők változatlanul helytelen életvitele, életvezetési 

és háztartászervezési gondjai, illetve minden esetben anyagi problémák indokolt. 
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Ideiglenes hatályú elhelyezés 

A Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben egy gyermek esetében az ideiglenes hatályú elhelyezést 

javasolta, tekintettel a gyermekről érkezett rendőrségi, iskolai jelzésekre, valamint a gyermek 

szuicid kísérletére. A gyermek emellett maga is kérte a családjából történő kiemelését. A 

HBM-i Járási Gyámhivatal a gyermeket a hajdúnánási lakásotthonban helyezte el.  

 

 

Bűncselekmény, szabálysértés 

Bűncselekményt elkövetett, valamint szabálysértő tanulókkal is kapcsolatban állt a 

családgondozó. A Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalata az, hogy a gyermekek gyakran a 

társadalmi normaszegést (szabálysértés, bűncselekmény) társas formában követik el. A 2014-

es évben 21 esetben érkezett a Gyermekjóléti Szolgálathoz jelzés a Rendőrségtől. Ezek a 

jelzések bűncselekmény elkövetéséről, (lopás, betöréses lopás, valótlan bejelentések) szóltak. 

Szerep településen bűncselekmény elkövetése miatt 4 gyermek védelembe vételére, 2 

gyermek rendkívüli védelembe vételi tárgyalására került sor. 

 

 

Ügyfélszám alakulása a 2014. évben :  

január hónapban :147 fő  

február hónapban: 116 fő 

március hónapban: 136 fő 

április hónapban:134 fő 

május hónapban :111 fő 

június hónapban : 117 fő 

július hónapban: 127 fő 

augusztus hónapban : 109 fő 

szeptember hónapban: 138 fő  

október hónapban :121 fő  

november hónapban :110 fő 

december hónapban: 82 fő 
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                                                      Óvodáztatási támogatás  

A 1997. évi XXXI. törvény 20./C. § szerint, az óvodáztatási támogatásra való jogosultság 

megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban 

történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A támogatásra való jogosultságot a 

település jegyzője állapítja meg-hátrányos helyzet megállapítása. Az óvodáztatási kérelmet a 

szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy családba fogadó gyám terjesztheti elő, annak az 

óvodai nevelési évnek a kezdetéig kérelmezheti, amely évben a gyermek az ötödik életévét 

betölti. 2014. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti 

köznevelési törvény. A kötelező óvodába járás 2014. szeptember 01-től hatályos, tehát 

azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig 

betöltik a 3. életévüket.  

2014. évben a szerepi Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 12 gyermek részére vásárolt 

be gyermekenként 10.000- 10.000 forintból. A családgondozó a gyermekek óvodába 

járásához, és benntartózkodásához szükséges ruházati cikkeket (cipő, tisztasági felszerelések) 

számla ellenében vásárolt. A családgondozó a megvásárolt tételeket a szülőnek átvételi 

elismervény ellenében átadta, és a felhasznált összegről tételes beszámolást nyújtott be a 

jegyzőnek.  

 

                                                Magántanulók: 

A Gyermekjóléti Szolgálathoz 2014. évben is érkezett magántanulói státusz létrejöttéhez 

véleménykérés, nevelési- oktatási intézményekből. 2014-ben 6 gyermek esetében történt 

javaslatkészítés. Főleg egészségügyi okok miatt kérvényezték a szülők (terhesség, betegség) 

gyermekük magántanulói státuszának létrejöttét. 

 

 

Iskoláztatási támogatás szüneteltetése: 

A tankötelezettség mulasztásával kapcsolatosan a jogi háttér az eddigieknél szigorúbb 

szabályokat állapított meg. Amennyiben a tanköteles gyermek (9. osztályt kezdett tanulóknál 

16. év, valamint egyéb esetben 18. év) a közoktatási intézmény kötelező tanórai foglalkozásai 

tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján, az 

illetékes Járási Gyámhivatal az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 10.  és 30. kötelező 
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tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a mulasztás 

jogkövetkezményeire. Az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai 

foglalkozás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - 2013.01.01-től 16. éves 

kor alatt kötelező, egyéb esetben a probléma súlyossága dönti el a kezdeményezést – a Járási 

Gyámhivatal elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes összegű iskoláztatási 

támogatás folyósításának- 2013.01.01-től- szüneteltetését, (2013.01.01. előtt felfüggesztette, 

mely során visszamenőlegesen megkapta a család az ellátást), mely támogatási összeget a 

család utólagosan sem kaphat vissza!  

A támogatás felfüggesztése szorosan csak a 16 év alatti gyermekek (2013.01.01-től) esetében 

kapcsolódik a gyermek védelembe vételének elrendeléséhez. Az iskoláztatási támogatás 

szüneteltetésének célja a tankötelezettség teljesítésének elősegítése, nem pedig az érintett 

családok anyagi ellehetetlenítése. 

2014-ben 1 gyermek esetében került sor iskoláztatási támogatás szüneteltetésére.  

 

 

-A Gyermekjóléti Szolgálat minden évben a KSH, valamint az Észak-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére statisztikai jelentéseket készít.  

-A Gyermekjóléti Szolgálat település szintű Gyermekvédelmi Tanácskozást szervez minden 

év március 31-ig. 

-A Gyermekjóléti Szolgálat évente elkészíti a munkájáról szóló beszámolót az ellátási 

területének képviselő-testületei részére.    

-Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére a Gyermekjóléti 

Szolgálat negyedévente tájékoztatást ad Szerep település bűnmegelőzési és szabadidős 

tevékenységéről, évente pedig a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetőkről. 

 

 

 

Mindennapos tevékenységek a Gyermekjóléti Szolgálatnál: 

1. segítő beszélgetések 

2. időpontkérés különböző orvosi vizsgálatokra, szakrendelésekre 

3. ügyintézések, kérelmek írása különböző szervekhez:  

Magyar Államkincstár : 
- családtámogatási ellátásokra vonatkozó nyomtatványok kitöltése (gyes,gyet, 

családi pótlék, anyasági támogatás) 
- családi pótlék, gyes, gyet lemondó, megszüntető nyilatkozat írása 
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- nyilatkozat írása egyedülállóságról 
- családtámogatási ellátások folyósítása postai úton, vagy bankszámlán 

- hiánypótlásokra válaszolás 

- igazolások lekérése ( meddig részesült az ügyfél az adott ellátásban) 
- részletfizetési kérelem írása jogtalanul felvett ellátás visszafizetés ügyben 

- lakcímváltozás bejelentése a Mák felé 

- mindezek mellett telefonos ügyintézés is folyik 

- fogyatékossági támogatás igénylése 

             E- ON: 

- előrefizető mérőóra le és felszerelése iránti kérelem 

- részletfizetési kérelem 

- ügyfélváltozás bejelentő nyomtatvány töltése 

- védendő fogyasztói státusz igénylés 

- résszámla növelés/ csökkentés ügyben kérelem, és telefonálás 

            Behajtó cégek: 

- kérelem írása részletfizetés ügyben a behajtó cégek felé (OTP faktoring, Intrum 
Justitia, Tóth Tamás, Creditforte ) 

- telefonos ügyintézés 

             Vízmű:   
- részletfizetési kérelem írása  
- fogyasztóváltozás bejelentésére vonatkozó kérelem 

- telefonon érdeklődés túlfizetésről  
            Rendőrség : 

- szintén részletfizetési kérelmek írása bírságok ügyben 

- meghallgatási kérelem írása 

- mentesülő nyilatkozat 

-  az ügyfelek több esetben nem jelennek meg az idézés napján, telefonon új 
,,időpont” kérése , vagy csak jelzés hogy bizonyos okok miatt nem tudnak 
megjelenni 

            Nyugdíj intézet : 
- öregségi nyugdíj igénylése  
- egyszeri segély igénylése 

- bankszámlaszám, lakcímváltozás bejelentése 

- árvaellátás intézése 

           Önkormányzat:   
- egyszeri segély igénylése az önkormányzattól kérelem formájában 

- kérelem írása közmunkaprogramba történő felvételről 
-      születési anyakönyvi kivonat lekérése,(szintén kérelemmel)  

 -     lakcímbejelentő kártyák töltése 

 

Nyomtatványok kitöltése :     - lakásfenntartási tám. 

- óvodáztatási, gyermekvédelmi tám. 

- szociális alapú tűzifa tám. 
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- aktív korúak ellátására vonatkozó nyomtatvány 

- fogyatékossági tám. 

- kérelem parkolási mozgáskorlátozottak parkolási 

igazolványának igénylésére 

- fellebbezés írása 

- az ügyfelek nagy része hiányos személyi iratokkal 

rendelkezik, vagy elhagyja őket, pl:.( személyi 

igazolvány, taj kártya, adókártya ezek igénylése 

történik, mellé általában költségmentességi 

kérelemmel ) 

- kórházi zárójelentések lekérése-  

- családlátogatások - védelembe vételi tárgyalások 

lefolytatása-  

- határozatok lekérése pl. Gyámhivataltól (fax, email, 

mert az ügyfél nem rendelkezik vele, és szükséges 

valamilyen ellátás megigényléséhez. ) 

- - magántanulói kérelmek, osztályváltási kérelmek, 

jogviszony megszüntetése iránti kérelem írása 

általános és középiskolába is 

- albérleti szerződés írása  

                                               -     gondnoki elszámolás kitöltése  több évre 

visszamenőleg (2-3 évre) 

- folyamatos kapcsolattartás a jelzőrendszer 

tagjaival(orvosi rendelő, pártfogók, iskola,óvoda, 

védőnő ,rendőrség stb.) 

- ruha és élelmiszeradományok kiosztása 

- programokon történő részvétel, segítség nyújtás a 

lebonyolításban (Gyermeknap, Majális, Csenki 

Sándor Roma mesemondó verseny ) 

- óvodáztatási támogatás beosztása 

- napi adminisztráció (iktatás, adatlapok kitöltése stb.) 

- tanulmányi ösztöndíj ügyek intézése 
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Szerep településen 1600 fő él, melyből a 0-18 év közötti gyermekek száma: 424 fő.  A 

Gyermekjóléti Szolgálatnál, napi szinten több ügyfél jelenik meg. Egy-egy ügyfél, 3-4 fajta 

üggyel, sokszor 20 -30 percet is tartózkodnak az irodában.  

 

Nemcsak fizikai, de folyamatos szellemi, érzelmi erőforrásokat is igényel ez a munka, ami a 

személyiség nagyfokú elfáradását, károsodását is eredményezheti, ha nem fektetünk nagy 

hangsúlyt a munkatársak mentális kondícióinak folyamatos karbantartására. Ezért fontos, 

hogy munkatársaink folyamatos, a szakma módszereit, specialitásait tanító képzéseken, 

konferenciákon vegyenek részt. 

 

 

 

Püspökladány, 2015.01.19. 

                                                                              

                                                                                         Ráczné Hegedűs Ilona 

                                                                                               intézményvezető 

 



 

 

Beszámoló Családsegítő Szolgálat Szerep 

2014 
 

 

 

 

 

        A családsegítés kötelező önkormányzati feladatellátás, olyan szociális 

alapszolgáltatás, melynek jogi hátterét 

 ,A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény ھ
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól ھ

és működésük feltételeiről szóló I/2000. SzCsM rendelet, 
 Illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi ھ

rendelet határozza meg. 
 

Ahhoz, hogy a családgondozók megfelelően végezzék munkájukat, az 
alábbi jogszabályok pontos ismerete is fontos: 
 évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.1998 ھ
 évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról .1997 ھ
 évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásairól .1997 ھ
 évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról.1997 ھ
 évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és .1998 ھ

esélyegyenlőségük biztosításáról. 
 

A családsegítés a szociális, mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára nyújtott 
szolgáltatás. A családsegítés célja a problémákhoz vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése. A 
családsegítés igénybevétele önkéntes. A segítséget kérő egyének, családok 
személyesen kérhetik szolgáltatásainkat. Amennyiben az egyén, család 
veszélyeztetettségéről vagy krízishelyzetéről más személy vagy jelzőrendszer 
tagjai tájékoztatják a szolgálatot, a segítő kapcsolat kialakítását a családgondozó 
felajánlja, ám a segítségnyújtás elfogadásáról vagy elutasításáról az egyén, 
család dönt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Személyi feltételek: 
Jelenleg 1 személy látja el a szükséges intézkedéseket. 
 

 

 

A családsegítés helyi ismertsége és elismertsége jó, amelyet mutatnak a 

statisztikai adatok is. 2014-ben az éves forgalom 1916 fő, tárgyévben a 
szolgálatnál megfordult kliensek száma 379 fő volt, ebből az új kliensek 
száma 49. 2014-ben a gondozott családok száma 17 volt. 

A gondozott családok száma esetünkben nem jár együtt olyan magas 
gyermekszámmal, mint a Gyermekjóléti Szolgálat esetében; ennek legfőbb oka a 
klienskörben keresendő, mert a családsegítő munka egyedülállókkal, 
gyermektelen párokkal éppúgy zajlik, mint sokgyermekes családokkal, ezért a 
kliensek életkori megoszlása egyenetlen. 
 

A szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtja a lakosság felé: 
 

 ,-Információt nyújt és tájékoztatást ad a társadalombiztosítási ھ
családtámogatási- és szociális ellátásokról, 

 Ügyintézésben segítségnyújtást ad, rendelkezik az ellátásokhoz szükséges ھ
igénybejelentő lapokkal, 

 ,Pszichológiai, jogi és életvezetési tanácsokat biztosít ھ
 ,Komplex családgondozást végez, konfliktuskezelésben nyújt segítséget ھ
 ,Hirdető szolgálatot működtet ھ
 Figyelemmel kíséri az ösztöndíjpályázatokat ھ
 Adományt szervez és közvetít ھ
 

Tárgyi feltételek: 

 

A tárgyi feltételek nem megfelelőek, az adományozást helyben kell megoldani, 
raktárhelyiség nincs biztosítva a ruhaadományoknak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fontosabb forgalmi adatok: 

 

Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás: 

 

Év 2014. 

Aktív kereső 21 

Álláskereső 186 

Inaktív kereső 124 

  Ebből nyugdíjas 76 

eltartott 48 

  Ebből gyermek-és fiatalkorú 40 

Összes igénybevevő 379 

 

 

 

Iskolai végzettség szerinti megoszlás: 
 

Év 2014. 

Tanköteles kornál fiatalabb 11 

Általános iskola 8 osztályánál 
kevesebb 

148 

Befejezett 8 általános 

Általános iskola tíz osztálya 

153 

0 

Befejezett szakmunkásképző iskola, 
szakiskola 

50 

Befejezett szakközépiskola 3 

Befejezett gimnázium 2 

Felsőfokú iskola 

OKJ: 

1 

11 

Összes igénybevevő 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Családi állapot szerinti megoszlás: 
 

Év  2014. 

Házastársi (élettársi) kapcsolatban 
élők gyermekkel 

123 

 

Házastársi (élettársi) kapcsolatban 
élők gyermek nélkül 
                                                   

 

 

54 

 

 

 

Házastársi (élettársi) kapcsolatban                       

együtt élők 18 év feletti 
gyermek(ek)kel                      

 

 

 

18 

Házastársi (élettársi) kapcsolatban 
együtt élők 18 év alatti és feletti 
gyermek(ek)kel 

 

 

 

 

38 

Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel 

 

                             17 

Egy szülő 18 év feletti gyermek(ek)kel 

 

11 

Egy szülő 18 év alatti és feletti 

gyermek(ek)kel 

 

7 

 

Egyedül élő 

 

 

71 

Egyéb 40 

Összes igénybevevő                                  379 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái szerint: 
 

Probléma típusa 2014. 

Életviteli 6 

Családi-kapcsolat 6 

Lelki-mentális 0 

Gyermeknevelési 1 

Anyagi 59 

Foglalkoztatással kapcsolatos 21 

Egészségkárosodás következménye 8 

Ügyintézésben segítségkérés 227 

Információhiány 83 

Egyéb (adományosztás) 33 

Összesen 

      -több probléma együttes    
előfordulása 

444 

65 

 

 

 

 

Az ügyfelek hozott problémái közül a legmagasabb arányban az ügyintézési 
probléma fordul elő.  
Az ügyintézéshez segítségkérés probléma mellett magas arányszámban 
jelentkezik még az információ hiányból eredő, az anyagi, illetve az egyéb 

problémák. 
 

 

 

 

A foglalkoztatással kapcsolatban a megvalósítandó feladatok a következők: 
 A megjelenő ügyfél nyilvántartásba vétele ھ

 Beilleszkedési program kidolgozása ھ

 A szociális munka módszereivel az összeállított beilleszkedési program ھ

megvalósulásának figyelemmel kísérése. 

 

Az önkormányzat által kiküldött határozat kézhezvételétől számított 15 napon 

belül a rendszeres szociális segélyben részesülőnek meg kell jelennie a 

Családsegítő Szolgálatnál, ahol együttműködési megállapodást köt a 

szolgálattal. Ezt követően 60 napon belül el kell készíteni a beilleszkedési 

programot, amelyet a szociális segélyben részesülő képességeitől függően kell 

kialakítani. 



Ez alapján lehet: 

 Egyéni foglalkozás, életmódot formáló családgondozás ھ

 Csoportos önsegítő és képességet fejlesztő foglalkozások, mentálhigiénés és ھ

álláskeresési technikák csoportfoglalkozás 

 

 Nem igényel rendszeres figyelmet az álláskeresésben, így háromhavonkénti ھ

találkozás elegendő. 

 

A beilleszkedési programban egyénre szabott cselekvési tervet készítünk, 

amelynek fő célja, hogy a segélyben részesülőt visszaintegráljuk a munka 

világába. A munkaerőpiacra vissza nem helyezhető kliensek esetében a 

beilleszkedési program során a cél a mentális helyzet javítása, életviteli 

problémái megoldásában segítségnyújtás, helyzetének figyelemmel kísérése, 

szükség esetén családgondozás. 

 

 

 

 

Programok: 

 

 A nyári szünetben a Gyermekjóléti Szolgálattal nyári játszóházat szerveztünk ھ

a gyerekeknek. 

 .Gyermeknapi rendezvényt szerveztünk ھ

 A Csenki Sándor Roma mesemondó verseny megszervezésében és ھ

lebonyolításában is részt vett a Családsegítő Szolgálat a Gyermekjóléti 

Szolgálattal együttműködve. 

 Decemberben anyagi okok miatt nem tartottunk Mikulás ünnepséget; a ھ

gondozott gyerekek 1-1 tábla csokit kaptak. 

 

 

 

Esetek: 

 

1.Január 15-én jelzés kivizsgálása Farkas Gyuláné ügyében. 

Lakossági jelzés érkezett a Családsegítő Szolgálat felé. Farkas Gyuláné 89 éves, 

nagykorú unokájával, Gali Sándorral él egy háztartásban, aki egyébként az 

eltartója. A jelzés arról szólt, hogy Sándor a munkája miatt nem tudja megoldani 

a néni 24 órás felügyeletét. 

Január 16-án családlátogatást tettem a néni ügyében. Gali Sándor elmondta, 

hogy folyamatban van a nagymama idősotthonba való elhelyezése.   



 

 

2.Június 23-án jelzés kivizsgálása --Június 19-én érkezett az írásbeli 

Rendőrségi jelzés Dávid Krisztina szerepi lakos ügyében. A jelzésben az 

volt, hogy Dávid Krisztinát -aki kórházba is került- bántalmazta az 

élettársa. 

Június 20-án Nagy László, Dávid Krisztina élettársa jött a Szolgálathoz a 

rendőrségi jelzésben foglalt probléma kivizsgálása érdekében. Nagy László azt 

állította, hogy a jelzésben foglaltak nem igazak, miszerint élettársát, Dávid 

Krisztinát bántalmazta; véletlenül, bodzaszedés közben sérült meg. 

Június 23-án Dávid Krisztina tagadta a jelzésben foglaltakat; elmondása szerint 

élettársa, Nagy László nem bántalmazta; véletlenül, bodzaszedés közben sérült 

meg. Dávid Krisztina tájékoztatta a családgondozót, hogy a rendőrségi 

feljelentést azonnal visszavonta. Továbbá a családgondozónak elmondta: 

előfordul, hogy konfliktusba keverednek; tettlegesség azonban nem szokott 

előfordulni. 

 

 

3.Augusztus 26-án: egy rendőrségi jelzést (telefonhívás) követően 

családlátogatás Varga Zoltánék otthonában. Már számtalan esetben rendőri 

intézkedésre került sor az otthonukban a párkapcsolati konfliktusuk miatt. A mai 

napon azért került sor a rendőri intézkedésre, mert Varga Zoltán ismét 

konfliktusba került feleségével, és Varga Zoltánné ismét meg akarta őt ölni; 

késsel támadt rá és betörte a szobaajtó ablakát. 

 A Családsegítő Szolgálat munkatársa, Elek Nikolett családlátogatást tett 

Zoltánék otthonában, a feleséget és a férjet a kiérkező mentő elszállította a 

Berettyóújfalui Kórházba. 

Varga Zoltán segítő beszélgetés keretében elmondta, hogy felesége zaklatni 

szokta; ezek a zaklatások elég gyakoriak, olykor fenyegetéssé (Varga Zoltánné 

meg akarja ölni), bántalmazássá fajulnak. A férj szerint felesége nem látja el a 



gondnoki feladatait; éhezteti, nem íratja ki a gyógyszereit, nem gondoskodik 

róla; nem kíván a továbbiakban feleségével élni. 

-Október 22.: Rendőrségi jelzés kivizsgálása Varga Zoltánné ügyében. A férj 

bejelentést tett, miszerint felesége a pszichiátriai osztályról eltávozva 

gyógyszereit nem szedi, és ezáltal agresszív lett. 

Varga Zoltánné tagadta a jelzésben foglaltakat; ugyan az állandó konfliktusok 

miatt pszichésen labillis, azonban a felírt gyógyszereit rendszeresen szedi, és 

rendszeres orvosi vizsgálatokon vesz részt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerep, 2015.01.15.    

 

 

Elek Nikolett 

Családsegítő Szolgálat 

 

 



Beszámoló a Segítő kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V. 
számú Idősek Klubja „ Életház „szakmai tevékenységéről 2014 évben 

 

 

 
 
 Az intézmény rövid bemutatása 

 
 
2006. június 1. napjától községünkben a szociális alapszolgáltatáson belül a nappali ellátást Szerep 
Község lakosai Sárrétudvariban vehették igénybe a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás keretében. 
Szerep Község Önkormányzata 2008. október 1. napjától megalapította az idősek nappali ellátását 
biztosító önálló intézményét, melynek fenntartója a helyi Önkormányzat lett. Az intézmény a szociális 
és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes időskorúak (fogyatékosok, 
pszichiátriai betegek) napközbeni gondozására szolgál. 2009 április 01 –től  társulási keretek között a 
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központhoz tartozik az ellátás. 
 
Az intézmény székhelye, illetve telephelye a lakosság számára jól megközelíthető, a falu centrumában 
található. 
 
 

 
 Programért felelős személy:          A szakmai egység vezető 
 

 Az intézmény elérhetősége                4163, Szerep, Nagy u. 46. 

                                                                          telefon : 06 54 / 476 - 009 

 
 Ügyfélfogadási idő:    7,30 – 16 óráig  / hétfő – csütörtök / 
                                                     7,30 – 13,30 óráig  / péntek / 
 
 Az intézmény tevékenysége:  

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátási formák közül nappali ellátást, házi 
segítségnyújtást és étkeztetést biztosítunk.  

 

Ellátotti létszám : a nappali ellátásban 49 – 53 főig gondoztunk havonta, a házi segítségnyújtásban 40 
– 46 főt láttunk el, míg az étkeztetést átlagban 71 fő vette igénybe ( ez is havi szinten értendő ). 

 

Dolgozói létszám : a nappali ellátáshoz  4 fő gondozónő és a házi segítségnyújtáshoz is 4 fő 
gondozónő tartozik. A nappali ellátásból 2 dolgozó besegít a házi gondozásba is osztott időrendben. 
Ezenkívül rendelkezünk 1 fő rehabilitációs munkakörben tevékenykedő dolgozóval és a helyi 
Önkormányzat által kiközvetített 1 fő kisegítő munkatárssal.  
 
 
 Nappali szociális ellátás 

 
Célja: a saját otthonukban élők részére biztosítani a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 
 
 
Feladata:  

a) napi meleg étkeztetés biztosítása, 
b) személyi higiénia biztosítása (fürdés, ruhaneműk mosásának biztosítása), 
c) programok szervezése (szórakozási lehetőségek nyújtása, ezen belül televízió nézés, 

videózás, folyóirat olvasása, kézimunkázás, társalgás, előadásokon való részvétel, melyek 



segítségével a klubban eltöltött időt még színesebbé, változatosabbá lehet tenni. Ezeken 
túlmenően kirándulások szervezésével, fürdőzéssel, előadások szervezésével, ünnepi 
megemlékezésekkel –farsang, nőnap, idősek napja, fenyőünnep stb. igyekszik a szakmai 
stáb az idősek igényeit kielégíteni), 

d) alkotó munka biztosítása, 
e) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való 

hozzájutás segítése 
f) hivatalos ügyek intézésének segítése 
g) munkavégzés lehetőségének szervezése 
h) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 

  
Az idősek számára is fontos a mindennapi életből egy kis kimozdulás, a kikapcsolódás. Mind több az 
idős ember. A sikerre és teljesítményre beállított társadalmunk az ifjú, tettre kész embert tartja 
eszményképének, de napjainkban már észlelhető egy szemléletbeli átalakulás. Biztosítani kell az 
időseknek, hogy egy munkával teli élet után, nyugodt, biztos öregség és a tapasztalataiknak a 
megbecsülése várja őket. Az időskorúak életében is nagy jelentősége van a rekreáció lehetőségének. 
Meg kell akadályozni az izoláció kialakulását, és erre nagyon jó megoldás a programszervezés. 
 
 Programok a 2014 –es évben 
 
A 2014-es év is sűrű volt a programok terén az Életházban. Januárban már készültünk a térségi 
farsangra s emellett csigatészta készítéssel töltöttük a próbák közti időszakot időseinkkel. 
Február 26-án a püspökladányi térségi farsang lebonyolításában vettünk részt, két műsorszámmal fel 
is léptünk. 
Márciusban nőnapi megemlékezést tartottunk és a március 15 – én tartott helyi rendezvényen is 
megjelentünk  amely kiállítással volt egybekötve. 
Április elején( 04 - 12 – én ) a bucsai nyugdíjas találkozón vettünk részt természetesen műsorral 
készültünk és felléptünk az időseinkkel. 
A húsvéti locsolóbálunkat az életházban tartottuk ( 04 – 30 - án ), főztünk és élő zenére mulathattak az 
ellátottaink. 
Hónapközben palacsintasütést is szerveztünk. 
Május elsején részt vettünk a helyi majálison ahol nagyon jól érezték magukat az idősek, természetesen 
a főzőversenyre is beneveztünk, üstben főztük a birkapörköltet. Dolgozóink az egészségsátorban, a 
főzésnél – tálalásnál – kiszolgálásnál álltak helyt. 
2014 – 05 – 17 –én a templomi anyák napi műsoron vettünk részt. 
 Hónap közepétől elkezdtük a műsoros próbákat a füzesgyarmati találkozóra. 
Júniusban szintén nagy létszámmal megjelentünk a füzesgyarmati nyugdíjas találkozón ahol nagy 
sikerrel léptek fel a tagjaink.  
Hónap elejétől kezdve készülődtünk a saját rendezvényünkre amely a szervezésen kívül is sok 
elfoglaltságot ad a klubtagoknak. A kreatív foglalkozások keretében készítjük a jelmezeket,  a díszítést, 
az asztaldíszeket és a szalvétahajtogatásnak is hagyománya van már nálunk. Mindig próbálunk újabb 
dolgokat kitalálni és ezzel együtt lefoglalni a benn lévő időseket. 
Június végén újabb meghívásnak és fellépésnek tettünk eleget, a bárándi szociális otthon juniálisára 
utaztunk és ott töltöttünk egy szép napot el. 
Július 05 – én megrendezésre került a helyi nyugdíjas találkozó amelyen négy település időseit láttuk 
vendégül. ( 120 fő )  
Július 19 – én Sárrétudvariban pár fő megjelent az aratónapon is képviselve intézményünket. 
Hónap végén bográcsozást szerveztünk. 
Augusztusban elkezdtük a próbákat a huszadikai ünnepségre, a hó elejét főként ezzel töltöttük. 
19 – én Püspökladányban pár ellátott dolgozókkal együtt megnézte a Csaba királyfi szabadtéri előadást. 
Augusztus 20 – án az ünnepi műsor után szalonnasütést szerveztünk az Életház udvarán,így az egész 
napot együtt töltötte közösségünk. 
Szeptember 05 – én Biharnagybajomban szerveztek nyugdíjas találkozón amelyen részt vettünk és 
felléptünk. 
19 – én a helyi iskolában megrendezésre került „ Túzok napon” jelentünk meg. 
20 – án az I.világháborús halottaink megemlékezésén voltunk, melynek állófogadása az otthonban 
történt. 
21 – én a helyi lelkész beiktatásán jelentünk meg, időseink előzőleg dallal készültek. 
Hónap végén ismét műsoros felkészülés volt a program , a Sárrétudvari találkozó és a térségi „Idősek 
napja „ apropóján. 



Októberben mindkét rendezvényen nagy létszámban megjelentünk, tagjaink nagyon jól érezték 
magukat  Sárrétudvariban és Püspökladányban is. 
Ebben a hónapban két pályázati lehetőségre is felhívták figyelmünket. Kirándulási lehetőség és 
egészségmegőrző nap volt a pályázati felhívásokban melyeket az önkormányzat segítségével 
megírtunk és meg is nyertünk.  
Lebonyolításuk november hóban történt, a Gyulai kirándulás és az egészségmegőrző nap is egész 
napos elfoglaltságot adott mind az idősek mind a dolgozók részére. 
November hónapban megtudtuk, hogy mi rendezzük az első adventi gyertyagyújtást, így a műsor és 
süteménykészítés is lefoglalta a napjainkat. Karácsonyi hangulatba díszítettük az Intézményt, majd 
november 30 –án lebonyolítottuk az első adventi ünnepséget. 
 
Decemberben a másik három adventi gyertyagyújtáson is megjelentünk időseinkkel együtt. 
A klubban karácsonyi díszeket alkottunk valamint új tevékenységként lábtörlőkent fonunk és varrunk. 
 
Összességében el lehet mondani, hogy elég mozgalmas évet zártunk. 
Igyekszünk a helyi rendezvényeken és műsoros megemlékezésen nagy létszámmal megjelenni mind 
az időseket mind a dolgozókat is beleértve. 
 
 A programok és nyugdíjas találkozókon kívül mindennapos foglalkozásokat tartunk, folyamatosan 
készítjük a „hagyományőrző” csigatésztát valamint minden hónapban főzünk, illetve sütünk az 
időseknek. Minden hónapban a helyszínen van Istentisztelet, amelyen szívesen vesznek részt. 
Ügyintézésüket segítjük, az egyszeri nyugdíjemeléssel kapcsolatos vagy faigényléssel kapcsolatos 
nyomtatványokat is beszerezzük illetve kitöltésükben segítséget nyújtunk. Egészségügyi 
intézményekbe időpontot rendszeresen kérünk ellátottjaink számára. Napi szinten mérünk vérnyomást 
és vércukrot illetve súlyt is. A napi tea illetve limonádé mindig biztosítva van.  
 
A találkozókra való elszállítás mindig a helyi önkormányzat buszával történik. 
 
A tárgyi feltételeink biztosítva vannak az intézményben, egyedül egy nagyobb méretű hűtőszekrényt 
szeretnénk, ami a napi és az esetenkénti munkánkat is megkönnyítené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelettel : Palástiné Dezső Anita 
             szakmai egységvezető 
 
 
 
2015 – 01 – 19 , Szerep 





 



Mezőőri beszámoló a 2014. évi munkáról és eseményekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A mezőőri munkát kötetlenül az adott évszakhoz, és a mezei munkához, a 
termények éréséhez igazodva látom el. Kivétel ez alól az erdők és fasorok, mivel ezeket 
egész évben őrizni kell, mert a fát egész évben hordják. Sajnálatos módon még mindig 
vannak olyan családok, akik a főzést fatüzelésű kályhán oldják meg. Panaszkodnak a 
lakosok, hogy a Községünk vezetése nem segít, és a fasorral, erdővel rendelkező 
gazdák sem. De ez nem fedi a valóságot, mivel több alkalommal segített a falu 
vezetősége is, és a gazdák is, mert lehetőséget biztosítottak az erdők illetve fasorok 
tisztítására, a hullott gallyak összeszedésére, alkalmanként az erős szél által letört 
vastagabb gallyak és kidőlt fák összeszedésére. Ezzel szemben ki mennek és kivágják 
az ép egészséges fákat, mondván, mit kezdjenek azzal az oda adott száraz gallyal. 
Sajnos ilyen véleményt tudok megfogalmazni az őszi kukorica szezonra is. 
Panaszkodnak, hogy a gazdák nem engedik a tarlózást. De azt senki sem mondja, hogy 
miért. Ha a gazda oda adja a földet tarlózásra, természetesen írásban engedélyt ad, hogy 
tudjuk, ő engedéllyel szedi. Mikor kimennek tarlózni, ezzel szemben betörik a még álló 
szomszédos kukoricát, és ha nem érem tetten az álló kukoricában, nem tudom őket 
számon kérni, mert engedélyük van. A zsákban lévő kukoricát pedig már nem lehet fel 
ismerni. Ezért szoktam kérni a gazdákat, hogy ne adjanak engedélyt, amíg az adott 
területen álló kukorica van. Ezt meg is szokták ígérni, de jó pár gazda elfelejti. 
Szeretném ezért megkérni a Polgármester Asszonyt és a Képviselő testületet, ha tudnak, 
valamilyen formában segítsenek. Az ilyen írásos engedéllyel sajnos a gazdák 
lehetőséget adnak a lopásra, és ezért úgy tűnik, hogy a mezőőr nem látja el a feladatát. 
Sajnos azt nem tudtam még elérni, hogy egy eset se forduljon elő, de a 
földtulajdonosokkal való beszélgetéskor kiderül, minden évben jobb az elért eredmény. 
A gazdák meg vannak velem elégedve.  Tartom a kapcsolatot a gazdákkal, mezőőrtől 
elvárható módon, ebből kifolyólag, ha látnak valamit a határban, azonnal telefonálnak, 
így segítik a munkámat.  

Ezenkívül még a réti széna és lucerna, ami kiemelt helyen szerepel, ezeket is 

előszeretettel el lopják, ha tehetik. Nagy örömömre szolgál, hogy 2014-ben 

minimálisra csökkent a szálas takarmány lopása.  
A tulajdonosokkal való beszélgetéskor nem szóltak, mivel mindegyikkel szoktam 
beszélni, mikor szállítja haza a takarmányt. Mint írtam, az én munkám időszakos, 
havonta változó, így a munkaidőmet az aktuális időszakhoz kell igazítanom. Pl:1-3. 

hónapban, mivel ilyenkor az erdők és fasorok vannak, a kora reggeli és délután. kora 
esti időszakra 05:00-08:00-ig. Délután 16:00-20:00-ig a valószínű idő. Ez nem jelenti 
azt, hogy azért napközben nem kel menni. 2014. januárban 3. személyt fogtam meg 
falopás közben, ellenük a bíróság járt el. 1. személy, 35 napot, a 2. személy 30 napot, 
a 3. személy 25 napot kapott, amelyet le is töltöttek. A 2. Hónapban 4 személyt 
fogtam el, ellenük a rendőrség járt el. A 3. hónapban 3 személyt fogtam el, ellenük is 
a rendőrség járt el. Ekkor egy kicsit megszeppentek az emberek, és abba maradt a fa 



lopása. Azt mondták, hogy ez már így nem éri meg, micsoda szemét a mezőőr, mert 
mindenkit megbüntettet és el akar záratni. Július hónapban 6 személyt értem 
kukoricalopáson, 5 személy ellen a rendőrség járt el. Itt egy kicsit megint 
meglepődtek, mivel 5 személy kiskorú volt. Megkerestük a szülőket, hogy 

legközelebb fiatalkorú veszélyeztetéséért fel lesznek jelentve, mert ők küldték őket. 
Október hónapban 2 főt kukorica lopáson értem tetten, ellenük a bíróság járt el. 
November hónapban 3 főt értem tetten, kukorica lopás közben, a kukoricát 
lefoglaltam, és vissza adtam a tulajdonosnak. A tulajdonos kérésére nem indult 
eljárás. Még november hónapban 1 személyt elfogtam kukorica lopás közben a 
kukoricát lefoglaltam és vissza vittem a tulajdonosnak. Az ő kérésére nem indult 
ellene eljárás. Meg kívánom jegyezni itt, hogy a kukorica őrzése tejes korától a 
betakarításig tart. Ez alatt az idő alatt, a munkaidőm napi 16-18 óra is lehet. Az 
utóbbi időben a lopott kukorica egy része nem eladásra kerül, hanem, tüzelésre. Téli 
tüzelőnek használják. Március közepén, ha az idő engedi, a gazdák kezdenek 
dolgozni a határban. Ekkor szoktam megérdeklődni, hogy mi a szándékuk, mit 
fognak vetni. Ilyenkor már lehet gondolkodni a rám váró munka felől. Április elején, 
közepén vetik a napraforgót, melynek az őrzése a feladatom lesz, kikeléstől kezdve, 
ezt védeni kell a vadtól, mivel az őz és a mezei nyúl nagyon sok kárt tud csinálni 
benne. Ebben a feladatba segíteni szokott a helyi vadásztársaság. A riasztás a hajnali 
és az esti órákban történik, ami 04-től-08-ig és délután16:00-tól-20:00-ig tart. A két 
idő között pedig a terület ellenőrzését végzem. A napraforgót addig őrizzük, míg ki 
nem növi a nyulat az az kb. 30cm magas nem lesz. Május 5-e után kaszálják a 
lucernát, ettől kezdve ezt is figyelni kell, míg a gazdák haza nem szállítják. A lucernát 
egy szezonban legalább négy alkalommal vágják le. Júniusban vágják a gyepszénát, 
ezt is figyelni kell, mivel ez is kelendő áru. A gazdák itt is megígérték, hogy bálázás 
után minél előbb haza szállítják, de sajnos van, aki nem tartja be. Heteken keresztül 
kinn tárolják, sőt még az új kaszálás is kint érik a bálák, ilyenkor szokott előfordulni, 
hogy lopnak belőle. Pedig a gazdák tudják, hogy heteken keresztül nem őrizhetem 
csak az ő bálájukat. Szoktam a gazdákkal beszélni arról is, hogy a vegyszeres 

edényeket ne égessék el a határban, hanem vigyék haza és ne mossák bele a folyóba, 
mert mérgezést okoz, halpusztulást.  

A sikeres mezőőri munkához az is hozzátartozik, hogy jó a kapcsolatot tudtam 
kiépíteni a rendőrséggel. Bármikor segítségre szorulok, a biharnagybajomi rendőrőrs 
dolgozóira számíthatok. Ha segítséget kérek, rövid időn belül a helyszínre érkeznek, 
és átveszik tőlem az ügyet.  
A jó kapcsolat vonatkozik a helyi KMB-sekre is. A KMB-vel 62. alkalommal voltunk 

közös szolgálatban. Alkalmanként négy órát, ami 248 órát tesz ki. Még szeretném 
hozzátenni, hogy a polgárőrség is segít a lovas polgárőrökkel, ilyenkor lóháton 
szoktunk járni, mert így jobban bele lehet látni, pláne a kukoricatáblákat. Sajnos van 
itt még egy örök probléma, amiről említést kell tennem. Itt újra csak a Polgármester 
Asszony segítségét és a Testület segítségét kell kérnem, mivel a gazdák előszeretettel 
szántják fel a földutakat, és már van olyan, amelyiken egy gép is alig fér el, így 
kénytelenek rámenni egymás földjére. De ha rá megy valaki az övékére, egyből azt 
követelik, hogy jelentsem fel, aki rá ment, de azt nem nézik, hogy az utat és az 
árkokat is már beszántották. 



 

 Ezért szeretném a segítséget kérni, ha lehetne valamit tenni ez ellen. Ezzel 
beszámolómat befejezem, kérem a Polgármester Asszonyt és a Képviselő testületet 
fogadják el a beszámolóm. 
 

 

Szerep, 2015. január 19. 
 

Tisztelettel: 

 

Karácsony László s.k. 
mezőőr 

 





 



Előterjesztés 
 

   

Tisztelt Képviselő-testület!   
 

 

Szerep Községi Önkormányzat nevében a térfigyelő kamerarendszerre a támogatási 
szerződést 2014. december 19.-én aláírtam. Az elnyert támogatási összeg 5.218.485 Ft, ami 
tartalmaz nyolc térfigyelő kamerát, a kameraközpont kiépítését. 
Az elnyert támogatás közbeszerzés köteles összeghatár alatt van, ezért elég három árajánlatot 
kérni és a legkedvezőbbel a vállalkozói szerződést megkötni. 
Az árajánlatokat megkértem, az előterjesztés mellékletét képezik, ezek ismeretében kérem a 
Képviselő-testületet, határozzon a kivitelező személyéről. 
A kamerák elhelyezési pontjai a rendőrség javaslata alapján lettek meghatározva. Javasolom, 
hogy Önkormányzati ingatlanokra, magán lakásokra kerüljenek felszerelésre. Az E-ON 

oszlopokra történő felszerelés külön kiviteli tervezést és engedélyezési eljárást valamint 
bérleti díj fizetését igényel. A magánházak esetében szükséges egy megállapodást kötni a 

tulajdonossal, hogy hozzájárul a kamera elhelyezéséhez. Mivel minimális áramfelhasználása 
van, ezért egy bérleti dj fizetését tartanám célszerűnek. 
 

Kérem a fentiek megtárgyalását. 
 

 

 

Szerep, 2015. január 20. 
 

 

 

 

       Tóthné Verő Tünde s.k. 
                polgármester 
 

 

 

Határozat-tervezet   

 

………./2015. (…..) ÖKT határozat   
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 

vállalkozói szerződést köt G:R:S: Security Kft-vel, 5.218.485 Ft összegben, mely tartalmazza 
a szükséges műszaki eszközöket és a kivitelezés díját is. Kivitelezési határidő: 2015. március 
31. 

 

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2015. január 31.   
 

 

 

 

 



 

………./2015. (…..) ÖKT határozat   
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
térfigyelő kamerák elhelyezéséhez az ingatlan tulajdonosokkal megállapodást kössön, évi 
10.000 Ft összegű áram felhasználási dj kompenzálásával. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2015. január 31.   
 

 

 

Szerep, 2015. január 20. 
 

 

 

   

Tóthné Verő Tünde sk.                    
  polgármester    































 



 



Szerep Községi Önkormányzat 
Polgármestere 
4163 Szerep, Nagy-utca 53. 

Tel.: 54 / 516-005 

Fax.: 54 / 516-002 

E-mail: szerep.pmh@freemail.hu 

 

 

 

 

 

 

Szám: 36- 10/2015        Tárgy: Beszámoló kérése 

 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Népjóléti Bizottsága 

Mile Tünde Enikő bizottság elnöke részére 

 

 

 

Tisztelt Bizottsági Elnök! 
 

 

 

A Népjóléti bizottságra a Képviselő-testület a 12/2014.(XI.12.) önkormányzati rendeletével átruházta a 
hatáskört a szociális célú tűzifa elbírálása, kiosztása és kiszállítása tekintetében. Átruházott hatáskörben eljárva, 
számoljon be a bizottság által végzett feladatokról a Képviselő-testületnek, szerepeljen a beszámolóban: 
- kiosztás megszervezése 

- a kiszállítás módja 

- igazolás, hogy a jogosultak átvették a megítélt mennyiségű tűzifát. 
A beszámoló mellékleteként csatolja a döntéseket tartalmazó jegyzőkönyv kivonatot és bizottsági határozat 
kivonatot.  

A 2015. január 13.-i Népjóléti bizottság ülésére kért polgármesteri beszámolót elkészítettem,  azonban a 
kérdéseimre választ nem kaptam, sőt szót sem a bizottság ülésén. 
Felkérem, hogy a beszámolóban is szereplő kérdésekre írásban tájékoztasson. 
Írásbeli beszámolóját 2015. január 19.-ig juttassa el, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalni 
tudjuk. 

 

 

 

 

 

Szerep, 2015. január 14. 
 

 

 

 

 

         Tóthné Verő Tünde 

             polgármester 



 



Előterjesztés 
 

   

 

Tisztelt Képviselő-testület!   
 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat által üzemeltetett mázsaház tulajdonjoga rendezetlen a mai 
napig. A terület, amin van jelenleg, Kenéz Zoltán Béla tulajdonát képezi, a Szerep 90 hrsz. 
ingatlan. A tulajdonos elszeretné adni az ingatlant, mivel ismeri a rendezetlen jogállást, ezért 
először az Önkormányzat részére ajánlotta fel megvásárlásra, 550.000-600.000 Ft között 
határozta meg a vételárat.  
A mázsaház jelenleg is működik, évente kb. 50.000 Ft mérési díj a bevétele. Az 
Önkormányzat kb. 2006-2008 között újította fel az épületet. 
A Kenéz Zoltán Béla tulajdonát képező ingatlant az Önkormányzat időnként "használatra" 
kérte (pl: tűzifa tárolás, kiosztás), az éves gaztalanítást az Önkormányzat végzi a tulajdonos 
helyett, mivel a település bevezető útján található. 
 

 

 

Kérem a fentiek megtárgyalását és javaslat tételét. 
 

 

 

 

 

Szerep, 2015. január 20. 
 

 

 

 

 

       Tóthné Verő Tünde s.k. 
                polgármester 
 

 

 

 







 



Előterjesztés 
 

   

 

Tisztelt Képviselő-testület!   
 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat 2011-ben az elhanyagolt, romos házakat összegyűjtötte és a 
Püspökladányi Építési hatóság részére megküldte. Ezek között volt a Szerep, Rácz B. u. 27. 
számú ingatlan is. 2014. augusztusában az Építésügy hatósági bontását rendelte el az 
épületnek, aminek a végrehajtására most kerülne sor. Tájékoztattam a tulajdonost erről a 
tényről és arról, hogy ennek a költsége Őt terheli. Ezeket nem szeretné vállalni, ezért 
megvételre ajánlotta fel az Önkormányzatnak 200.000 Ft vételárért az ingatlant. 
 

 

 

Kérem a fentiek megtárgyalását és javaslat tételét. 
 

 

 

 

 

Szerep, 2015. január 20. 
 

 

 

 

 

       Tóthné Verő Tünde s.k. 
                polgármester 
 

 

 

 





 



Előterjesztés 
 

   

 

Tisztelt Képviselő-testület!   
 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat 2011-ben az elhanyagolt, romos házakat összegyűjtötte és a 
Püspökladányi Építési hatóság részére megküldte. Ezek között volt a Szerep, Rácz B. u. 70. 
számú ingatlan is. 2014. augusztusában az Építésügy hatósági bontását rendelte el az 

épületnek, aminek a végrehajtására most került sor. A napokban a tulajdonos Mező Károlyné 
levélben keresett meg, hogy az Önkormányzatnak ajándékozná az ingatlant, csak ne terheljék 
a tulajdonjog terhei. Több mint húsz éve nem él a településen és nem tart igényt az ingatlanra.  
A tulajdoni lapon a tulajdonjogot ellenőriztem, az ingatlan fele Mező Károlyné tulajdona, a 
másik fele azonban az elhunyt férje nevén van. 
Először a hagyatéki eljárást kellene lefolytatni, azután ajándékozási szerződéssel át lehetne 

íratni az Önkormányzat nevére, ami ügyvédi költséget (kb. 20.000 Ft ) és a földhivatalai átírás 
költségét (6600 Ft) jelent, valamint a szerződés aláírásához egy Geszterédi utat.  
 

 

Kérem a fentiek megtárgyalását és javaslat tételét. 
 

 

 

 

 

Szerep, 2015. január 20. 
 

 

 

 

 

       Tóthné Verő Tünde s.k. 
                polgármester 
 

 

 

 







 



Előterjesztés 
 

Különfélék napirendi ponthoz: 

   

 

Tisztelt Képviselő-testület!   
 

 

 

      -  Szerep Községi Önkormányzat tulajdonát képező 484/2 hrsz-ú ingatlan egy termőévre   
         bérbe volt adva Varga Zoltán Szerep, József A. u. 1. szám alatti lakosnak kaszáló   
         céljára. 2015. évben is jelezte bérleti szándékát. Kérem megtárgyalását és javaslat       

   tételét. Mezőgazdasági célú hasznosításra történő bérbeadás a képviselő-testület     
   hatásköre. 

 

 

 

- Szerepi lakos édesanyák jelzéssel éltek felém, hogy amennyiben lehetőség van rá 
szeretnék kérni, hogy legalább tanácsadásokon jöjjön ki gyermek szakorvos a 
gyermekek vizsgálatára.  
A környező településeken érdeklődtem és lehetőség van rá, hogy a védőnő jelezze ezt 
az igényt a Berettyóújfalui területi kórház felé és akkor tudnak biztosítani a 
gyermekek szűrővizsgálatához szakorvosi jelenlétet TB finanszírozás keretében. 

 Kérem a fenti kérés megtárgyalását és a szükséges intézkedés megtételét. 
 

 

 

 

 

Szerep, 2015. január 20. 
 

 

 

 

 

        

Tóthné Verő Tünde s.k. 
                polgármester 
 

 

 

 





























 







 


