
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 26-i 

 testületi ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 36-39 

c.) rendeletei: 2 
 

 

 

 

 

TÁRGYSOROZATA 

 
 

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadásáról 

Előadó: Keserű László 

2./ Tájékoztatás közfoglalkoztatásról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

3./ Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

4./ A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.2.1-15 kódszámú 

pályázaton való pályázati részvételről 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

5./ Különfélék 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

 
36/2016. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 26-i Képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

37/2016. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi pont 

tervezetet. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



38/2016. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban 50.000 forinttal támogatja a 

Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

39/2016. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § felhatalmazása alapján, 

hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című kiírás keretein belül pályázatot 

nyújt be. 

 

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

eljárjon. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 
 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 26-i testületi 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 
 

 

J e l e n v a n n a k:   Tóthné Verő Tünde polgármester,  

Bácsó Balázsné, Kenéz Szilvia Magdolna, Varró Géza, Mile Tünde Enikő, 

Győri Balázs, Szabó László képviselők 

 

J e l e n v a n n a k  továbbá:  Rácz Lajos  ügyintéző 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.12-kor megnyitotta 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent Képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, a 7 képviselőből 7 jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkérném Andróczki 

Dórát. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

36/2016. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 26-i Képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

A meghívóban feltüntetett napirendi pontokban szeretnénk változtatni. Jegyző úr kérésére 

a második napirendi pontot, ami javaslattétel a hivatal struktúrájának átalakítására, vegyük ki. 

A következő ülésre felkészül, konkrét számokkal alátámasztva. A költségvetésben egy fő 

felsőfokú végzettségű dolgozó bérét elbírjuk-e, ennyi a kérdése. Készülni fog egy javaslattal, 

és a közös hivatal költségvetésének változásáról. Amit tegnap este küldtem ki egy pályázattal 

kapcsolatos tájékoztatás, amit rakjunk bele még a napirendi pontok közé. 

 

Szabó László képviselő 

Én elfogadom mindkét pontot. Szeretném, ha még felvennénk a különfélék közé a szerepi 

labdarúgás helyzetéről szóló megbeszélést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Ismertetem a módosított napirendi pontokat: 

 

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadásáról 

2./ Tájékoztatás közfoglalkoztatásról 

3./ Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 



4./ A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.2.1-15 kódszámú 

pályázaton való pályázati részvételről 

5./ Különfélék 

 

Aki elfogadja a módosításokat, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

 

37/2016. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi pont 

tervezetet. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadásáról 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérném Lajost, hogy ismertesse az első napirendi pontot. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Az előterjesztésben megfogalmaztam, miért kerül módosításra. Egy dolog fog bekerülni. 

A kormányhivatalnak elküldtem véleményezésre, el is fogadták. A hatálybalépésnek egy tág 

intervallumot határoztam meg 2016. április 30-ig kell hatályba lépni. Minimum 20 napot kell 

hagyni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A lakosságot úgy tájékoztatjuk, ahogy szoktuk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Volt ma bent a Tőkés Balázs, kérdezte, hogy van-e valamilyen szabályozás. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A jegyző hatáskörébe kerül a közterületen fogyasztott alkohol bírságának kiszabása? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Eljárni a jegyző fog, bármilyen bejelentés alapján. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kifizetéskor tele van az utca ittas emberekkel. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 És ha fiatalkorúak fogyasztanak alkoholt? 

 

 

 

 



Rácz Lajos ügyintéző 

 Ott a vendéglátó egységnek merül fel a felelőssége. Annyival kiegészíteném, ha bent a 

boltban alkoholt fogyasztanak, az nem szabályellenes, ha az egységnek a működési engedélye 

kiterjed erre. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ha valaki iszik a házam előtt, akkor én jelezhetem, lefényképezhetem? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jelented jegyző úrnak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A boltban ugyanez a helyzet? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ott alapból nem lehet alkoholt fogyasztani. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Még hozzátenném, hogy a rendeletben szerepel az, hogy nem feltétlen szükséges 

bírságolni, a felszólítás lehetősége is adott. Célszerű lenne azért hagyni időt a hatálybalépésre. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg kell szoknia mindenkinek, hogy nem lehet alkoholt inni az utcán. Maradjunk az április 

30-i határidőnél? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Maradjunk ebben. A honlapra is kerüljön ki. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdése? Akkor szavazzunk, aki elfogadja a rendeletet az előterjesztés szerinti 

tartalommal, kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

alkották: 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2016. ( I. 27.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 



Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az a 14. életévét betöltött 

természetes, továbbá jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely 

Szerep Községi Önkormányzat közigazgatási területén a jelen rendeletbe ütköző magatartások 

valamelyikét követi el.  

 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő egyes magatartások  

 

2. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen 

szeszes italt fogyaszt a (2) pontban foglalt esetek kivételével. 

(2) A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalma nem terjed ki 

a) a szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel (közterület – használati szerződéssel) 

rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt, 

b) Szerep 1 helyrajzi számú területre a piaci árusítás ideje alatt, 

c) december 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 06. óráig terjedő időszakra. 

d) E tényállás alkalmazásában szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 

2. § 23.a pontjában meghatározott ital. 

 

Eljárási szabályok és jogkövetkezmények 

 

3. § 

 

(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos hatáskör 

gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a közigazgatási 

bírság kiszabása tekintetében a Képviselő- testület a jegyzőre ruházza át. 

 

(2) közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt hivatalbóli 

eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben 

meghatározott eltérésekkel. 

 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban 

az elkövetőre -a fiatalkorú elkövető kivételével közigazgatási bírság szabható ki.  

 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az elkövető 

százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 



 

(5) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha 

önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.  

 

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető 

személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az elkövető az eljáró ügyintéző erre 

vonatkozó felhívására igazolja.  

 

(7) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az 

elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó 

hatás várható.  

 

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott 

közigazgatási bírságot készpénz átutalási megbízáson vagy banki utalással Szerep Községi 

Önkormányzat 60600297-11092887 számú bírság beszedési pénzforgalmi számlájára kell 

befizetni az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. 

 

 

Záró rendelkezések  
 

4. § 

 

 

Ez a rendelet 2016. április 30-án lép hatályba.  

 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde            Keserű László 

   polgármester                         jegyző 

 

 

2./ Tájékoztatás közfoglalkoztatásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tájékoztató a 2015. évi startmunka bevételeiről, és költségeiről. Nem ennyi az önerő, 

amennyi le van írva. A harmadik sorban van, hogy a munkaügyi központ finanszírozza a fizetés 

100 %-át, a 13,5 %-os szociális hozzájárulást is a munkaügyi központ fizeti. Nem 38 000 000 

Ft a hozzájárulásunk, hanem 2 373 365 Ft. Utánanéztek a püspökladányi pénzügyes kolleganők 

is. A cél, hogy termelő munkát végeztessünk. A varrás bevétele vissza lett forgatva 

anyagköltségbe. Érdeklődés van a lakosság részéről is, de csak anyagáron tudjuk értékesíteni. 

Kell keresni egy nagykert, hogy olcsóbban be tudjuk szerezni az anyagot. A belvízelvezetés 

programunk nem termelt hasznot. A közút karbantartás program sem nyereséges, egy út 

elkészült Hosszúháton. A tésztakészítés programban cseréltünk Körösszegapátival, lesz a 

napokban linzer is. Meg lehetne próbálni akár a linzer sütést is.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mit tudunk kezdeni ennyi száraztésztával? 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A lakosság is érdeklődik. Az eladások hasznát visszaforgatjuk a hasznot a programba. A 

másik dolog, a csirkék nevelését folytattuk, 442 db-ot értékesítettünk a lakosság részére 458 458 

Ft bevétellel. 50 db-ot elcseréltünk Magyarhomoroggal, kaptunk cserébe sütőtököt, 

savanyúságot. Vágtunk rendezvényre, illetve hagytunk meg pár darabot. A tojást a száraztészta 

készítőknek adtunk. A sertés nevelés folyt. 54 db-ot hoztunk a börtönből. 54 db-ot 

értékesítettünk 2 075 000 Ft-ért, a saját állományból 1 045 000 Ft bevétel folyt be. 11-et 

elcseréltünk, 6 db-ot felhasználtunk a rendezvényeinkre. A takarmányra 4 090 000 Ft-ot 

fizettünk, ebből a programban volt támogatás 1 873 000 Ft, a többit pedig az értékesítésből 

pótoltuk. Bevételünk volt a földművelésből is. 39 q kukoricánk és 17 q zab maradt. A legrégebbi 

traktorunkat felújítattuk. Krumplit, borsót, paradicsomot termeltünk, ezt kiosztottuk elsősorban 

azok körében, akik itt dolgoztak, és kaptak nyugdíjas egyesület tagjai is. 

Csatoltam a 2016-ra tervezett programokat.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az önerő 6 500 000 Ft lesz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A munkaügyi központ számolja ki. Ők is az értékteremtő munkát támogatják. Az önerő 

része magasabb a programoknak. Nagy értékű tárgyi eszközt nem fognak adni.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 A vesszőfonás meddig fog tartani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Önálló programként egész évben. Ez is értékteremtő munka. Nyereséggel tudjuk 

továbbadni a kész termékeket.  

 

Varró Géza képviselő 

 Örülök neki, hogy visszakerül Szerepre a vesszőfonás. 

 

Szabó László képviselő 

 A csere más településekkel hogyan működik? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Napi áron értékesítjük a malacot. Ez most 360 Ft/kg. Ezek alapján.  

 

Szabó László képviselő 

 A növénytermesztés több hasznot hoz meglátásom szerint, mint az állattartás. Javaslom, 

hogy a körömvirágot próbáljuk meg továbbra is termeszteni. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Említetted, hogy a csirke tenyésztést befejezzük, a struccokat hová tervezitek tenni.   

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legelőször ide a hivatalba terveztem a csirkék helyére, de nem mondanék még le azokról 

sem. Van keltetőnk, saját szükségletre lehet tovább csinálni. A struccnak teljesen más az igénye. 

Szoboszlai István háza jó lenne, mert ott mögötte van egy önkormányzati telek. Ott 

felhúzhatnánk a farmot. Eladási ára 1000 Ft/kg. Külön táp van nekik. 

 



Győri Balázs képviselő 

 Nekem régi álmom, hogy 150 sertés legyen, amelyet értékesítenénk helyben. Rengetegszer 

utána lett számolva, ez évente 10 000 000 Ft hasznot hozna évente. Olyan dolgot kellene 

csinálni, aminek tradíciója van. Innen vették az ötletet Sápon. Sárrétudvari is most vágópontot 

épít, ami nekünk is van, de sertést még nem vágtunk ott le. 12 hektáron annyi takarmány lenne, 

hogy elég lenne 150 sertésnek. 80 000 Ft-ot ki lehet hozni egy sertésből. 100 %-ig biztos vagyok 

benne, hogy ez nettó bevétel lenne a falunak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Működési engedélyt kellene hozzá szereznünk, mint kft. vagy kht. Akkor saját boltunk 

lenne, amelyben mindent el tudnánk adni, amely más programokban terem. Igazolni kell, hogy 

hol vágattuk a malacot, 5000 Ft egy vágás költsége.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A vágópont kész van? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Igen, már csak engedély kell. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ha ez már kész van, akkor miért nem üzemel? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Létre kell hozni a kft-t. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez óriási probléma, hogy nem üzemel. Teljesen vakvágányon van a település. 

 

Szabó László képviselő 

 12 600 000 Ft 150 sertés hozama. 12 hektáron 500 mázsa terem meg jó esetben. Ehhez 

még 250 mázsát kell beszerezni. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Keressétek az utat, hogy nem lehet megvalósítani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ha csak kiváltanánk az óvodában a szükséges húsmennyiséget, már az is nagyon megérné.  

  

Szabó László képviselő 

 Mi lenne, ha energiafüzet telepítenénk a nagy gödörbe is? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Próbáltuk volna tavaly, de nem volt a föld megművelve. 

 

Szabó László képviselő 

 Hosszú távon az energiatakarékosság a fő cél. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Erről nem kell szavaznunk, javasolom, hogy lépjünk a következő napirendi pontra. 

 



 

 

 

3./ Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Az önkormányzat minden évben támogatja a katasztrófavédelmet, mi minden évben 50 000 

forinttal támogatjuk őket. Küldtek egy megkeresést, hogy számíthatnak-e idén is valamilyen 

támogatásra.  

 

Győri Balázs képviselő 

 A jó kapcsolat fenntartása érdekében én támogatom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor szavazásra tenném fel, aki egyetért vele, hogy 50 000 forinttal támogassuk a 

katasztrófavédelmet, kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

38/2016. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban 50 000 forinttal támogatja a 

Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

4./ A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.2.1-15 kódszámú 

pályázaton való pályázati részvételről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Gondolkoztunk a szociális területen történő pályázatról. Annyi a probléma, hogy az életház 

nincs az önkormányzat nevére írva. Hézser Tímea tiszteletes asszony kezébe vette az irányítást. 

Mindenképpen megbeszéli az ügyvéddel az adásvételt. Próbáljunk gondolkodni a szociális 

ellátásban történő fejlesztésben. A gyermekjóléti szolgálatnak csak ideiglenes a működési 

engedélye. Ha bővítünk, akkor célszerű lenne új ellátásformákat is bevezetni. Az 

intézményvezetővel felmértük a dolgokat. Ő ajánlotta a pszichiátriai ellátás felvételét, amelyet 

20 fővel is el tudnánk indítani, ennek a normatívája 372 000 Ft/fő évente. Ez elég magasnak 

számít. Szükség lenne egy foglalkoztató helyiségre. Ide betehetnénk egy mosókonyhát. Sok 

házi gondozott igényli amúgy is a mosást. Szükség lenne egy fő terápiás segítőre, akinek 

szociális asszisztens képzést kellene elvégeznie. Neki 1 900 000 Ft lenne a bére egy évre, 

minden járulékot beleszámolva. Fél fő szakmai vezetőre is szükség van, akinek 1 140 000 Ft a 

bére. Ha ezt összeadjuk 3 millió Ft, a 20 főre számolva durván 6 millió Ft a normatíva, így a 

fele megmaradna. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Új épület lenne, vagy bővítés? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenképpen bővítés lenne. Az ablakokat át lehet tenni az utcafrontra. 



Győri Balázs képviselő 

 A védőnői lakás miért nem megfelelő erre a feladatra? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ott van egy olyan pályázat, hogy egészségügyi és védőnői szolgálat fejlesztése. 

Aranyosnénak mondtam, hogy tervezze át a védőnői szolgálatot. A pincével kell valamit 

csinálni. A vizesblokk rossz állapotban van, kellene egy infúziós szoba. A Segítő Kezek akkor 

egy telephelyen is működhetne. Egyeztetünk folyamatosan a dolgozókkal, hogy a konyhának 

nem megfelelő a kialakítása. Ellátottak, gondozónők ne járjanak be, csak a dolgozók. Ez 

tervezői probléma. Ami még szóba jött, hogy a demens ellátásnál 550 000 Ft a normatíva, ezt 

már 4 főnél is megérné üzemeltetni. Egy fél fő mentálhigiénés szakember is kellene. Eredetileg 

Niki volt tervben erre a munkára, de a jogszabályváltozás miatt nem építhetünk a családsegítő 

munkatársra. Mindenképpen egy fő felsőfokú végzettségű dolgozóra szükség van, aki fél 

állásban a demens, fél állásban pedig a pszichiátriai nappali ellátásnál, mint szakmai vezető 

részt tud venni. Kevés pályázat van betervezve a megyében. A megye is ír pályázatot, erre 

kellene egy testületi határozat. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Én ezt támogatom, ha az önkormányzatnak nem kell hozzátenni önrészt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 150 millió Ft-ig lehet a pályázatot tervezni, mindenre lehet pályázni. 2006-ban 30 millió 

Ft-ba került az életház. 

 

Győri Balázs képviselő 

 40-50 millió Ft lenne összesen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Meg kellene próbálni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van terápiás segítő a látókörünkben? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még nincs. Valakinek érdemes lenne elkezdenie az iskolát. Anitának van olyan terve, 

hogy elvégzi a szociális munkás főiskolát, akkor adott lenne a felsőfokú végzettségű szakember 

helyben. Mondtam neki, hogy döntsön, mert most vannak a jelentkezési határidők. Szavazásra 

teszem fel, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

39/2016. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § felhatalmazása alapján, 

hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című kiírás keretein belül pályázatot 

nyújt be. 

 

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

eljárjon. 



 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Goodwill Consulting pályázatíró céggel a költségeket nem egyenlítettük ki. 

Megkerestek, hogy találjunk megoldást a pályázatírás kifizetésére, ők vállalják. Ez 700 000 Ft-

t jelent, kikérem a véleményeteket.  

 

Varró Géza képviselő 

 Másik céget keresünk nem? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A védőnői szolgálat energetikai pályázatára Bodó Sándor ajánlott egy tervezőt, akinek 

megvan a saját embere. Ha nyer a pályázat, akkor fizetünk, ha nem akkor pedig vállalják a 

költséget. Egy ilyen céget nem engedhetünk el. A TOP pályázat önkormányzatoknak szól, nem 

vállalhatja külsős pályázatíró cég. Az összes pályázatot ők írták meg a megyében. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ezt a 700 000 Ft-ot nem kell kifizetnünk, ha nem dolgoztatunk velük? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Nem csináltak semmit, szóval nem fizetünk. A szerződés érvényessége a díjfizetéssel 

indul. Ezt ilyen formában nem vállalhatjuk. 

 

5./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Átadom a szót Szabó Lászlónak. 

 

Szabó László képviselő 

 Annyi a kérdés, hogy legyen-e foci vagy sem? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincs szerepi gyerek a csapatban. 

 

Szabó László képviselő 

 Ősszel megye III-at kell csinálni, és csak szerepiek lehetnek benne. A focisták el vannak 

kényeztetve. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kis falu vagyunk, nincs nagyobb cég, aki szponzorálná a focit. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A közmunkásokból kell focistákat toborozni. Ezt a szezont valahogyan be kell fejezni, 

szezon közben nem kellene megszűnni.  

 

 

 



Szabó László képviselő 
 Kizárás jár érte valószínűleg. Az ifi csapat mindenképpen kell. Ha engedélyeznék, hogy 

nem kell felnőtt csapat, akkor nem szűnne meg a TAO. Csak felnőtt közmunkásból nem lehet. 

Olyan szintű különbség van egy megye II-es játékossal összehasonlítva, mint ha én odaállnék 

focizni. Be kell fejezni a bajnokságot. Ha hoznánk 8 embert, akkor 70 000 Ft-ot kellene 

fizetnünk összesen. 

 

Varró Géza képviselő 

 Néztetek közmunkásokból csapatot? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Össze tudnánk szedni egy felnőtt csapatot. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Bízzuk Lacira. Valahogyan fejezzük be ezt az idényt. 

 

Szabó László képviselő 
 A közmunkások esetén 15 emberre 300 000 Ft körül lenne a költség, a sportorvosi és az 

igazolások. Ezért lenne jó, ha maradnának páran, akinek van felszerelése. Mezek vannak, cipő 

van. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Én szeretném, ha nem szűnne meg a foci. 

 

Szabó László képviselő 
 Sárrétudvariban 2 helyi játszik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azért maradjon foci, hogy szívvel lélekkel játszanak. 

 

Szabó László képviselő 
 Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A szerepi földek 90%-a nem a szerepi emberek kezében lesz. Meg kell a módját találni, 

hogy a maximális földadót hogyan tudjuk kivetni. A maradék 10 %-nak pedig visszaosztanánk 

valamit. Ez igen magas összeg lenne.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hogyan osztjuk vissza a szerepieknek? 

 

Győri Balázs képviselő 

 1 hektár után kapnak 70 000 Ft állami támogatást, nem terheli meg őket, ha visszaosztják 

egy részét az önkormányzatnak. Miért legyek én tekintettel például egy hajdúsámsoni emberre, 

ha ő itt vásárolt egy nagy földterületet? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A diszkrimináció sehogy sem elfogadott. 

 

 



Győri Balázs képviselő 

 Ebből lehet bevételt csinálni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 16.22-kor bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 
 


