
K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

117/2016. (X.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
napirendi javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 

  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

118/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a helyi 
egészségügyi alapellátásról szóló beszámolót. 

  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 

  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

119/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a fogászati 
ellátás működéséről szóló beszámolót.  

  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 

  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

120/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat 
egészségügyi vállalkozásban történő ellátására az ARMILODENT Kft.-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés 8. és 14. pontjait az alábbiak szerint 
módosítja: 

 

I. A szerződő felek az alapszerződés 8./ pontját egyező akarattal 
módosítják az alábbiak szerint: 

 

8./  A vállalkozás kötelezettsége a személyi feltételek biztosítása. A 
Szolgáltató a továbbiakban is kötelezettséget vállal arra, hogy 
alkalmazottja a fogászati asszisztens /lehetőség szerint helyi lakos/ a 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel rendelkezzen, 
biztosítja számára az előírt kötelező továbbképzéseken való részvételt, 
távolléte esetén helyettesítéséről gondoskodik és köteles viselni ezek 
költségeit. A fogászati asszisztensi feladatokat Vassné Dombi Emília 4171 
Sárrétudvari, Vasút u. 26. szám alatti lakos látja el. A Szolgáltató 
gondoskodik továbbá saját maga helyettesítéséről és a helyettesítő orvossal 
történő megállapodás alapján a helyettesítés díjazásáról. 

A helyettesítési feladatokat Dr. Mezei Máté fogszakorvos 4032 Debrecen, 
Poroszlay út 53. 2/10. szám alatti lakos látja el. Pecsétszám: 70324.   

 

 

II. A szerződő felek az alapszerződés 14./ pontját egyező akarattal 
módosítják az alábbiak szerint: 

 



14./   A szerződést bármelyik fél legalább 6 hónapos felmondási idővel 
írásban, indokolási kötelezettség mellett felmondhatja. 

 

A Megbízó a feladat-ellátási szerződést indokolással akkor mondhatja fel, 
ha  

- a Szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,  

- a Szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 

Az Önkormányzat indokolás nélkül azonnali hatállyal kizárhatja a 
Szolgáltató közreműködését az ellátásból, ha jogerősen 

- a szolgáltatóra foglalkozástól eltiltás büntetést szabnak ki, 

- az egészségügyi szolgáltatást végző fogorvost kizárják a Magyar Orvosi 
Kamarából, 

- visszavonják a működtetési jogára vonatkozó kamarai engedélyét, - a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
visszavonja a szolgáltató működési engedélyét. 

 

Végrehajtási határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 



E.a.: 

  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

121/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szerep Község 
Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 

  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

122/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § felhatalmazása alapján, hogy Vidékfejlesztési Program VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése című kiírás keretein belül 
pályázatot nyújt be. 

 

A beruházás megvalósításához szükséges önerő az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséből kerül biztosításra. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 

  



 

K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

123/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 
(székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV./1.; képviseletében: Dr. 
Halzl József elnök; szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0000112; 
adószáma: 19719029-1-41; számla száma: OTP Bank 11705008-20488172) 
közhasznú egyesület számára 50.000.-Ft támogatást biztosít 5 fő részére a 
„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása érdekében. A támogatás 
összegét a Partiumi Érkörtvélyes település részére kívánja felajánlani. 

A képviselő-testület az 50.000.-Ft támogatást az önkormányzat 2016. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, felkéri 
továbbá arra, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

124/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Sorsfordítók 
Egyesületének „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési 
komplex gyermekprogramok támogatása (felhívás kódszáma: EFOP-1.4.3-
16) pályázathoz történő indulása érdekében egyetért, hogy sikeres pályázat 
esetén a szolgáltatás a településen elinduljon. 

  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 

  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

125/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja az 
SZMSZ teljes körű felülvizsgálatát, ugyanakkor javasolja a bizottságoknak, 
hogy a bizottsági feladatok felülvizsgálatát végezzék el. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 

  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

126/2016.(X.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Püspökladányi Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi működéséről szóló 
beszámolóját. 

  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szerep, 2016. október 25. 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 

 


