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

 
 

a.) Tárgysorozata 
b.) rendelete: 15 

határozatai: 117-126 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T A 
 

 
1./ Előterjesztés a helyi egészségügyi alapellátásról 
Előadó: dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos 
2./Előterjesztés a fogászati ellátásról 
Előadó: Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 
3./ Előterjesztés a fogorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének módosításáról 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
4./Beszámoló az önkormányzat 2016. évi III. negyedéves gazdálkodásáról 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
5./Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
6./ Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
pályázaton való részvételről 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
7./ Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj program” 
támogatásáról 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
8./ Előterjesztés a„Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex 
gyermekprogramok támogatása – EFOP-1.4.3-16 pályázatról 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
9./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
Előadó: Keserű László jegyző 
10./ Előterjesztés a Szerepi orvosi ügyelet működéséről 
Előadó: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 
11./ Különfélék 
 
 

 
H A T Á R O Z A T 

 
117/2016. (X.25.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi 
javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 



 
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 
 
 
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 
 
 
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 

 

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 
 
 
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 
 
 
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 
 
 
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 
 
 
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. 
 
 
 
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 
 
 
 
 

Tóthné Verő Tünde          Keserű László 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i nyílt 
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, Kenéz Szilvia Magdolna, Bácsó 
Balázsné, Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 
 
Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 
    Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 
    Kiss Simonka Katalin városgazdálkodási iroda 
    Oláh Sándor külső bizottsági tag 
 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 14
00

 órakor megnyitja. 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket és aljegyző urat, Katát és szokás 
szerint Mónika jegyzőkönyvvezető. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert 
a 7 képviselőből 7 jelen van. Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 
 
 
1./ Előterjesztés a helyi egészségügyi alapellátásról 
2./Előterjesztés a fogászati ellátásról 
3./ Előterjesztés a fogorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének módosításáról 
4./Beszámoló az önkormányzat 2016. évi III. negyedéves gazdálkodásáról 
5./Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
6./ Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton 
való részvételről 
7./ Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj program” 
támogatásáról 
8./ Előterjesztés a„Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex 
gyermekprogramok támogatása – EFOP-1.4.3-16 pályázatról 
9./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
10./ Előterjesztés a Szerepi orvosi ügyelet működéséről 
11./ Különfélék 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben 
nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.A szavazáskor 7 
képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 
117/2016. (X.25.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi 
javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 



Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
1./ Előterjesztés a helyi egészségügyi alapellátásról 
Előadó: dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Doktornő nem tud jelen lenni egyéb elfoglaltság miatt, elkészítette az írásbeli 
beszámolóját, mindenki elolvasta, Népjóléti bizottság tárgyalta, kérem a javaslatukat. 
 
Mile Tünde Enikő képviselő 
 A Népjóléti bizottság megtárgyalta a beszámolót, elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület felé. Kérdésként és kérésként merült fel hogy személyét érintő 
inzultus fordult e elő doktornővel szemben. Köszöni a bizottság a beszámolót, úgy 
értékeltük hogy a lakosság zöme elégedett a munkájával, bizalmas légkört sikerült 
kialakítani a betegekkel. Elgondolkodtatónak szánta a bizottság ha esetlegesen nem 
nyer a pályázat, ami a felújításra van, akkor van e lehetőség egy kis tatarozásra. 
Esetlegesen szűrővizsgálatok merültek még fel a lakosság körében ha van erre mód.  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Akkor én válaszolnék is a személyét érintő inzultust jelzi doktornő, ha nagyobb 
problémája adódik. Szerintem tudja kezelni, vagy jól kezeli ezeket a dolgokat. A 
másik pedig hogy vállalkozó háziorvosként látja el a praxist, ami azt jelenti hogy az 
épület külső karbantartása önkormányzati feladat, a belső karbantartás, eszközök 
fejlesztése az ő hatáskörébe tartozik. Így is a rezsijéhez hozzájárulunk éves szinten 500 
ezer forinttal. Ez éppen elég támogatás 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Nekem kérdésem nincsen, annyi van hogy egyre több a gondozotti létszám, 
iszonyú munka amit végeznek. Én egy héten egyszer tartok tanácsadást, nagyon 
komoly erőfeszítést igényel a szakgárda részéről, de ezt tapasztalják óvodában, 
iskolában is az értetlenség. Hiába mondjuk el szakemberek háromszor, többször sajnos 
a maguk feje után mennek. Nagyon nehéz és összeszokott munkára van szükség hogy 
ne legyen gond. Próbáljuk helyre hozni a dolgokat és közös egyeztetéssel a 
családsegítő szolgálattal, szinte napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy nagyon 
örülök neki hogy itt van és van nekünk doktornő mert nagyon fokozottan kell 
figyelnünk nemcsak a tisztálkodásukra, hanem a kommunikációra is, de ez gondolom 
az iskolában ugyanígy felvetődik. Már annak is örülök ha köszönnek a szülők ha 
akárhová mennek. Bejöttek és elkezdtek követelőzni, kezeljük ezeket a kérdéseket. 
Kérem a képviselő társaimat, főleg a pedagógusokat hogy ügyeljetek már arra hogy ez 
ne így legyen. Nem győzöm mondani hogy köszönet és hála doktornő munkájáért mert 
sok esetben volt már rá példa hogy mindketten ott tartottunk most már tényleg vége, 
de csináljuk, végezzük a dolgunkat. Köszönjön és utána mondja el mi a probléma, 
tudom ezt már igazgató úr is többször elmondja. Ugyanezt csináljuk. 
 
Szabó László képviselő 
 Meg visszaküldjük hogy kopogjon. Nem sok gyerekkel fordul elő, egy pár esetben 
bejön és néz rám, nem tudom mit akar. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 



 Ugyanígy a szülők is.  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Sajnos együtt kell nevelni a gyereket a szülővel. 
 
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 Vagy sok esetben értetlenebb a szülő mint a gyerek. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Én amit hiányoltam az a felvilágosító órák az iskolában, nem tudom erre nincs e 
igény. 
 
Szabó László képviselő 
 Szokott lenni azt Edit szokta elvégezni. 
 
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 Sőt utóbb szülő és gyerek közösen vett rész. 
 
Mile Tünde Enikő képviselő 
 Utóbb drogprevenciós felvilágosító óra volt. 
 
Szabó László képviselő 
 Legutóbb is beszélgettünk arról melyek azok a problémák amik felvilágosító óra 
keretében is megbeszélhető, szülő-gyerek együtt. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Legutóbb 7. és 8. osztályban voltam felvilágosító órát tartani. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Valami kérdés, javaslat? Ha nincs javasolnám fogadjuk el doktornő beszámolóját 
és egy levélben köszönjük meg a munkáját. Jelezzük neki hogy amennyiben módja és 
lehetősége van szűrővizsgálat elvégzésére próbáljon ebben segíteni. 
 
Bácsó Balázs képviselő 
 Felvetődtek ezek a szűrővizsgálatok, had szóljak ezzel kapcsolatban pár szót. 
Tüdőszűrő mint olyan évek óta nincs, nem finanszírozza az állam, nincs előírt kötelező 
tüdőszűrő vizsgálat, sőt mint munka alkalmassági is fizetnünk kell érte. Emlőszűrés 
központi rendszer szinten működik Debrecenben ez is teljesen magán jellegű. A méh 
nyakrák szűréssel kapcsolatban ugyanez a helyzet 25-65 év közötti két évente hívják 
meghívó levél alapján. Doktornőnek ez a karitatív szervezetről szóló óra amit nem 
tudok. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ezt megpróbálhatná Szerepen is. 
 
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 Elhangzott már ez a karitatív dolog amikor Késmárky doktor úr itt volt tavaly 
testületi ülésen. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Akkor elevenítsük fel ezt a karitatív kapcsolatot, megfogalmazzuk egy levélben 
mit is szeretnénk. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs kérnék egy szavazást. 
Aki elfogadja doktornő beszámolóját, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 
volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
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 
 
 
2./Előterjesztés a fogászati ellátásról 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Doktornő szintén jelezte hogy nem tud jelen lenni az ülésen. Nagyon szép beszámolót 
terjesztett elénk. Erről is tárgyalt a Népjóléti bizottság, kérném a javaslatot. 
 
Mile Tünde Enikő képviselő 
 A Népjóléti bizottság tárgyalta és a beszámolót elfogadásra javasolta. Jelen volt 
Rózsás Krisztián is az ülésen saját tapasztalata szerint is elégedett az ellátással, van akinek 
egyáltalán nincs tapasztalata. A szolgáltatás elérhető, nagyon jól végzik a munkájukat. 
Voltam már a rendelőben szépen fel van újítva, fogadnak bennünket. Az iskolán belül azt 
tapasztaljuk jön doktornő, a szűrővizsgálatokat elvégzi, a gyerekek fogai borzasztó rossz 
állapotban vannak, mindig van kontrollra visszahívás, de az már a szülő felelőssége hogy 
visszaviszi e gyereket. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Most volt doktornő múlthét előtti pénteken ismételten és általában az egészségházban 
fogadja a gyerekeket. Sajnos az a tapasztalat hogy sajnos a szülők nem éreznek felelősséget az 
iránt hogy a gyerekeiket elvigyék és eszembe jutott hogy vannak szemléltető eszközeik 
amivel megmutatják hogyan kell fogat mosni. Szeretném kérni ha van rá lehetőség ha már 
kétszer kijön segítek megszervezni az iskolában tartana egy órát. 
 
Szabó László képviselő 
 Természetesen. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Úgy szoktuk mi is csinálni hogy egy kicsit élvezhető legyen, erre még nem volt eddig 
példa. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
  Mióta a praxist átvette, Erzsikének volt kérése hogy legyenek szűrve a szerepi 
iskolások is rendszeresen. Elvégzi a feladatot. Jó ötlet a prevenciós előadás az iskolában. Az 
óvodásoknak is tart Sárrétudvariban órát, ugyanezt Szerepen az óvodában is megtarthatná és 
ugyanúgy az Egészségügyi sátorba is bevonnánk a rendezvényeinken. Kerüljenek közelebb 



hozzá az emberek, mert a legnagyobb baj hogy félnek a fogorvostól. Ezt kellene a 
gyerekekből kinevelni kicsi korban. 
 
Mile Tünde Enikő képviselő 
 Az IPR keretén belül vásároltunk fogkefét, fogkrémet, fogmosó poharat. Erkölcstan 
órán volt szó a fogmosásról, tisztálkodásról. Volt aki azt mondta akkor abban az évben mosott 
először fogat. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Vagy egy héten egyszer mosakodnak. 
 
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 Ott ülnek a gyerekek rettenetesen dagadt arccal mert annyira fáj a foga és nem viszik 
őket fogorvoshoz. Pedig az micsoda fájdalom. 
 
Szabó László képviselő 
 Elengedjük őket papírral húzassa ki a fogát, dehogy húzatja már másnap jön iskolába. 
Nem lepődök meg ezen, amikor látom hogy cigarettáznak az anyukájukkal, kávét vesznek a 
gyereknek. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Hiába a felvilágosítás most is van egy anyuka aki még nincs 18 éves és a harmadik 
gyerekét várja. 
 
Győri Balázs képviselő 
 Visszatérve a fogászati ellátáshoz, Oláh Gusztáv külső bizottsági tag nagyon dicsérte a 
fogorvost. Életében először nem félt a fogorvostól. Nem hallottam az ellátásról különösebb 
panaszt, mint ahogy Legyen ez így még sokáig. 
 
Varró Géza képviselő 
 A rendelési idő ki van rakva valahol? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A hirdetőtáblán is ki van helyezve, a honlapon is megtalálható. Tudják az emberek hogy 
időpontot kell kérni. Van olyan nap is amikor munkaidő után rendel, lehet menni este 7 óráig. 
Javasolnám hogy fogadjuk el a beszámolót és kérjük meg doktornőt hogy a szerepi óvodában 
is tartson prevenciós órát, iskolában szintén és mi nagyon szívesen várjuk a szerepi falunapra 
is. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
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 
 
 
3./ Előterjesztés a fogorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének módosításáról 



 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A feladat-ellátási szerződés módosításáról tárgyalt a Népjóléti Bizottság, kérném a 
javaslatotok. 
 
Mile Tünde Enikő képviselő 
 Aljegyző úr elmondta milyen változás történt a szerződésben a Népjóléti 
Bizottság megtárgyalta a feladat-ellátási szerződés módosításait, elfogadta és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Minden le van írva feketén fehéren én kivetnivalót nem látok. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Nagyon korrekt. 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 Annyit kiegészítésként hogy vastagon ki van emelve a két módosítás. Név szerint 
meg lett nevezve a fogászati asszisztens, a másik módosítás a szakigazgatási szerv 
névváltozása. Ez még inkább technikai jellegű módosítás. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Aki elfogadja a feladat-ellátási szerződés módosításait megkérem szavazzon. A 
szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
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: 

 
II. 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 

 
 
 
4./Beszámoló az önkormányzat 2016. évi III. negyedéves gazdálkodásáról 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A háromnegyed éves beszámolóról tárgyalt a Gazdasági és Ügyrendi bizottság, kérem 
a bizottság javaslatát. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Elfogadta a háromnegyed éves beszámolót a bizottság, a szükséges figyelem 
felkeltések megtétele, valamint a fokozatos odafigyelésmellett. Oda kell figyelni milyen 
intézkedéseket kell megtenni hogy ne forduljon elő a tavalyi eset. Átbeszéltük a dolgokat. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Rendesen átbeszéltük úgy gondolom. Aki elfogadja a 2016. évi III. negyedéves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 
jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozták: 
 
 
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 
 



5./Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A rendelet módosításról is tárgyalt a Gazdasági és Ügyrendi bizottság, kérném a 
bizottság javaslatát. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 A szükséges módosítások bekerültek az október 31-i állapot szerint, a rendelet 
módosítást a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Aki elfogadja az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását 
megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 
 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

15/2016.(X.26.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep 
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 
22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 2.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(1) SzerepKözségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetését 
 

a) 584 254 000 Ft költségvetési bevétellel 
b) 109 150 000 Ft finanszírozási bevétellel 

 
c) 616 606 000 Ftköltségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 597 506 000 Ft  működési kiadással 
c/2) 19 100 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással 

 
d) 76 798 000 Ftfinanszírozási kiadással 

 



állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az1. melléklet lép. 
 

3. § 
 
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

4. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 

5. § 
 

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 
 

6. § 
 

A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 
 

7. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését 
követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 
 polgármester jegyző 
 
 
 
6./ Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton 
való részvételről 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Erről is tárgyalt a Gazdasági és Ügyrendi bizottság, kérnénk a bizottsági javaslatot. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Elfogadásra javasolja a bizottság a pályázaton való részvételt a képviselő-testület felé. 
Az hogy milyen módon és hogyan, milyen kivitelezővel azt majd a későbbiek folyamán 
előterjesztésre kerül. Mindenképpen támogatja a bizottság ennek a pályázatnak a benyújtását. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Van e kérdés? Aki elfogadja aVidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 
pályázaton való részvételt megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 
jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozták: 
 
 
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 
 
7./ Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj program” 
támogatásáról 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Mindkét bizottság tárgyalt az ösztöndíj programról, kérjük a bizottsági javaslatokat. 
 
Mile Tünde Enikő képviselő 
 A Népjóléti bizottság támogatja az ösztöndíj programban való részvételt azzal a 
kiegészítéssel hogy Érkörtvélyes település iskoláját támogatja, létszámot nem határozott meg 
a bizottság. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság támogatja ezt a kezdeményezést 5 fővel 50 ezer 
forint támogatásban részesítjük és a Partiumi Érkörtvélyesi iskolába beiratkozott 
gyerekeknek.  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Kérdés, vélemény a napirendi ponthoz? 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 3 szavazás kellene. Az elsőnél 5 főről szóló javaslatról kell dönteni, a második szavazás 
arról szól hogy magát a határozati javaslatot támogatja-e a testület, a harmadik pedig a 
kiegészítésről hogy Érkörtvélyes települést kívánja-e megjelölni a képviselő-testület.  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Tehát akkor az 5 fő támogatásáról kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt 
jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozták: 
 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Aki elfogadja a határozati javaslatot megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 
volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozták: 
 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Aki egyetért azzal hogy a Partiumi Bihar megyei Érkörtvélyes település gyerekei kapják 
megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
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 
 
 
8./ Előterjesztés a„Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex 
gyermekprogramok támogatása – EFOP-1.4.3-16 pályázatról 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Érkezett hozzám egy megkeresés, amiben támogatásunkat kérték. Létrejött egy 
egyesület Szerepen, ők kérik hogy támogassuk ezt a pályázatot. A Népjóléti bizottság 
megtárgyalta, kérném a javaslatukat. 
 
Mile Tünde Enikő képviselő 
 A Népjóléti bizottság megtárgyalta, támogatja ha sikeres a pályázat akkor a községben 
ez a pályázat elinduljon. Természetesen egy kicsit beszélgettünk róla, megismertük a pályázat 
anyagát, ez egy elég nagy volumenű pályázat, lehet hogy az önkormányzatra is szükség lesz 
az egyesületnek. Kívánjuk hogy sikerüljün. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Kérdése van e valakinek? 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 Annyival egészíteném ki, hogy amikor bejött ez a kérelem megkértem Vadász Károlyt 
az egyesület elnökét jöjjön be beszéljünk személyesen. A pályázatot ebben az esetben civil 
szervezet nyújtja be, sikeres pályázathoz szükséges az önkormányzat támogatása. Erről lenne 
szó és semmilyen pénzbeli támogatásról nincs szó. Ugyanakkor jelezte az egyesület elnöke, 
amennyiben nyer a pályázat különböző együttműködési megállapodást kötnének.  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Aki támogatja a „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex 
gyermekprogramok támogatása – EFOP-1.4.3-16 pályázatról előterjesztett határozati 
javaslatot megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 
képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozták: 
 
 
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 
 
 
9./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Mindkét bizottság tárgyalt a napirendi pontról, először kérnénk a Népjóléti bizottság 
javaslatát. 
 
Mile Tünde Enikő képviselő 
 A Népjóléti bizottság tárgyalt az SZMSZ módosításáról és nem támogatta annak 
felülvizsgálatát. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság javaslatát is kérnénk. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság nem javasolja az SZMSZ teljes körű felülvizsgálatát, 
viszont javasolja a bizottságoknak a bizottsági feladatok felülvizsgálatát végezzék el és 
terjesszék azt a képviselő-testület felé. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Akkor így tegyük fel szavazásra, Tehát Szerep Község Önkormányzat képviselő-
testületenem támogatja az SZMSZ teljes körű felülvizsgálatát, azonban javasolja a 
bizottságoknak hogy a bizottságok feladatait a novemberi ülésre tekintsék át, tegyenek 



javaslatot azok szükséges kiegészítésére. Aki így elfogadja, kérnék egy szavazást. A 
szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
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. 
 
 
10./ Előterjesztés a Szerepi orvosi ügyelet működéséről 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Részletes anyagot kaptunk, a számok elkeserítőek. Már látom egy jó pár éve ezeket a 
számokat és nem igazán változik az ellátottak száma. Ráfogtuk itt arra, hogy nem jó a 
háziorvos, nincs megfelelő ellátás, de valahol az emberekkel is baj van mert szívesen veszik 
igénybe az orvosi ügyeletet. Elhanyagolják magukat a lakosok és inkább hétvégén vagy este 
az ügyelet hívják, minthogy a háziorvosnál várnák ki a sorukat. Egy kéréssel fordultak felénk 
hogy a bérkompenzáció nem érintette az orvosi ügyelet dolgozóit, ugye a költségek 
emelkednek, az ott dolgozók elégedetlenkednek és nem pénzt kérnek tőlünk hanem 
mindössze azt hogy támogassuk őket magasabb fórumokon hogy ezt a béremelési javaslatot 
terjesszék ki az orvosi ügyeletet ellátókra is. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Ha ők megfogalmaznak egy ilyen indítványt akkor természetesen úgy gondolom a 
képviselő-testület is támogatja ezt. Sőt nekem az a tapasztalatom hogy mióta ez az orvosi 
ügyeleti rendszer van amikor a Mentőszolgálattal együtt történik a diszpécser szolgálat 
működése azért ez sokkal hatékonyabb és költségtakarékosabb is. Sokszor azért van ilyen 
tipikus lakossági észrevétel hogy ahhoz voltak hozzá szokva, hogy a régi ügyeleti 
rendszerben hívjuk az ügyeletet mert a gyerek ordít. Ment az ügyeleti kocsi ide oda. Mióta ez 
a szolgálat van ez nem így működik. Fel vannak háborodva hogy a lázas beteghez nem megy 
ki az ügyelet, az ügyelet nem azért van hogy lázat csillapítson. Még attól függetlenül is hogy 
sok az eset szépen teszik a dolgukat, a panaszok száma csökkent. A diszpécser felvilágosítja 
a hívót, meghallgatja és eldönti hogy mit küldjön, orvost, kocsit vagy esetleg 
mentőhelikoptert. Hosszúháton is nagyon szakszerűen jártak el legutóbb ahol még 
mentőhelikopterre is volt szükség. Ha megfogalmazódik végre egy döntés az elvi 
hozzájárulásunkat adjuk ott is rendeződjenek a bérek. Láttuk itt a köztisztviselő szférában is 
felháborítónak tartom én mint védőnő is hogy mi sem vagyunk beépítve az egészségügyi 
szakdolgozók bérébe. A fenntartó döntse el fizet vagy nem fizet. Minden követ 
megmozgatnak, nem mondom hogy süket fülekre találok. Itt is azt látom, hogy ők 
egyszerűen kimaradtak, mint az önkormányzati dolgozók is a béremelésből, amit 
szomorúnak tartok. Nagyon köszönöm nekik hogy legalább egy szakorvos lát el nem egy 
bármilyen orvos. Mindenki szakképzett, talán még a sofőr is. Megnyugtató hogy szakorvos 
látja el a betegeket. 
 
Varró Géza képviselő 



 Elfogadták az emberek, hogy ez így működik.  
 
Mile Tünde Enikő képviselő 
 A Népjóléti bizottság állásfoglalását szeretném elmondani mert el kell hogy menjek. A 
beszámolót tárgyalta és pozitív volt a visszajelzés az ügyeleti szolgálat irányában. 
Megbeszéltük az orvosi problémákat ami országos probléma. Egy kérdés vetődött fel, hogy 
van e tartozásunk feléjük. Támogatja a bizottság a beszámolót. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Két havi tartozásunk egész biztos van. Az utóbbi időben megpróbáltuk őket fizetni. 
Nagyon magas összeget fizetünk havonta, ha jól emlékszem 180 ezer forintot. Sajnos mindig 
van elmaradás. Elég szigorúan veszik az elmaradást, mert három hónap után ügyvédi 
felszólítás jön, amit igyekszünk elkerülni. 
 
Mile Tünde Enikő képviselő 15.40. perckor elhagyta az üléstermet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Nagyon sok szeretettel köszöntjük az orvosi ügyelet képviselőjét és örülünk hogy időt 
tudott szakítani ránk. A beszámolót átolvastuk valamilyen szóbeli kiegészítést kérhetnénk e. 
 
Farkas Katalin cégvezető 
 Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Elnézést hogy közben csöppentem be 
de egy másik testületi ülésről jövök. A számokról csak néhány szóban, ami a beszámolóban 
is megjelenik. Püspökladányi település központtal van ellátva Szerep. A beszámolóban 
olvashatták, hogy a lakosság létszámához viszonyítva nagyjából 10-15%-os ellátottság volt 
az előző évben tehát 169 főt láttunk el a településen. Ennek egy része rendelőben, mert a 
rendelőben kb. 5%-os az arány aki bemegy a Püspökladányi rendelőbe, a területi ellátás 
pedig ennek megfelelően 25% körüli. Közös diszpécser szolgálatot működtetünk ahol 
mentőtisztek azok akik veszik a hívásokat és attól függően hogy ez a telefonálás milyen 
súlyosságú különböző féle lehetőségek vannak. Az egyik a tanácsadás ahol gyakorlatilag a 
tiszt elmondja, hogy lázcsillapítással, több napja fennálló köhögéssel, náthával vagy ehhez 
hasonló tünettel forduljon háziorvosához, illetve lehet azt hogy a saját autónkat 
Püspökladányból küldjük ki. A harmadik eset az amikor mentőt küldünk. Van eset amikor 
párhuzamos riasztás van, ez azt jelenti hogy megy a mentő és megyünk mi is. A 
mentőszolgálatnál ami nem rohamkocsi azon nem ül orvos és kérdésként merült fel már több 
testületi ülésen miért van erre szükség, mert nálunk van orvos. Viszont mi nem tudjuk a 
beteget elszállítani, erre nincs jogosultságunk, a beteg szállítására, állapotának stabilizálására 
a mentő hivatott, abban az esetben ha halált kell megállapítani ahhoz viszont szükséges az 
orvos, ilyenkor párhuzamos riasztásra van szükség a területen. Ha valamilyen kérdés 
felvetődik arra szívesen válaszolok. 
 
Győri Balázs képviselő 
 Nincs nagy tapasztalatom az ügyelettel kapcsolatosan, de úgy hiszem a lakosságtól 
hallva általános közmegelégedéssel végzik a munkájukat. Nagyon sok probléma volt a 2000-
2001-es időszakban, amikor megszűnt a háziorvosok által ellátott ügyeleti rendszer és még 
csak kezdetleges volt a jelenlegi. De ez már beállt és jól működik. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Olvastuk a beszámolóban is ez a közös diszpécser szolgálat, amióta ez van nekem az a 
tapasztalatom én is egészségügyi dolgozó vagyok, sokkal hatékonyabb hiszen időt és pénzt 



lehet megtakarítani, ha feleslegesen nem megy ki az ügyelet oda ahova nem indokolt. 
Megszokták lassan hogy lázcsillapítás miatt nem megy ki az ügyeleti autó. A mentőtiszt segít 
telefonon a lázcsillapításban, akár elsősegélynyújtásban. Köszönet a munkájukért. Mindenki 
munkája könnyebb a közös diszpécser szolgálattal. 
 
Farkas Katalin cégvezető 
 A mentőszolgálattal mi szorosan együttműködünk, sokszor vesszük észre hogy – és ezt 
jelezzük is az OMSZ felé – sokszor használnak bennünket saját maguk helyett. A beteg 
biztonsága mindenek előtt van és nyilván ezt szem előtt kell tartani. Ha kapacitás hiánya van 
a mentőszolgálatnak akkor nekünk kell menni a feladatra. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Panasz nincs, olyan mint pár évvel ezelőtt, még az anyukáktól sem. Köszönet a hatékony 
munkájukért, egy frappáns beszámolót olvashattunk. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Elkeserítő anyagi helyzetük van. Az OEP finanszírozás mint ahogy írták is nagyon 
minimálisan emelkedik, pedig minden pénzbe kerül. Megkaptuk a megkereső levelüket is, 
igyekszünk és azon leszünk hogy ne maradjanak ki az ügyeletet végző orvosok sem, mert 
nem kis feladatot vállalnak. Mindegyik orvos mellékállásba végzi a munkáját, valahol ezt is 
díjazni kellene. Az elmúlt években nem volt panasz az orvosi ügyeletre, régebben azért jöttek 
a lakosok, ezt nem tapasztaljuk az utóbbi időben. A lakosság megelégedésére szolgálva 
végzik a munkájukat. Köszönjük a munkájukat. 
 
Farkas Katalin cégvezető 
 Köszönöm hogy említette ezt a levelet. Kértük az elvi támogatását ennek az ügynek. 
Úgy gondolom ez egy közös ügy, minden településen a lakosság érdeke az hogy a 
finanszírozás abba a mederbe kerüljön ami optimálisabb. Számos önkormányzatra rótt 
feladat az orvosi ügyelet de a finanszírozás nincs meg az állam részéről, azért gondoljuk azt, 
hogy ez egy olyan közös érdek ahol az önkormányzat, a lakosság és a szolgáltató együttes 
érdekét képviseljük ezzel.  
 
Tóthné Verő Tünde képviselő 
 Amennyiben a beszámolót elfogadja a testület, úgy kérnék egy szavazást. A szavazáskor 
6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
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 
 
11./ Különfélék 
 
1.kérdés 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Az elmúlt ülések óta megtörtént a tornaterem alapkőletétele, elkezdték a munkát, 
csinálják az alapot. Az akadályokat vesszük, mert azok vannak; a tervezővel, energetikai 
tervezővel, E.ON szolgáltatóval hogy lehetne megvalósítani mert egy új mérő, csomópont 
kerül tervezésre egy nagyobb teljesítményt kap az iskola is valamint a tornaterem és 
mindkettő arról lesz leágazva. Nem megfelelő az áram ellátás, azon kell tornázni hogy úgy 
legyen hogy abba az elektromos kapcsoló szekrénybe eljusson az iskolába is  és tudjuk 
ágaztatni a tornaterembe is. November 2-án 10 órától lesz egy egyeztetés ezzel kapcsolatosan 
tervezővel, elektromos műszaki ellenőrrel, E.ON hogy összedolgozzák a terveket. Annál is 
fontosabba ez nekünk hogy nekünk kell gondoskodunk a közszolgáltatásoknak a kerítésig 
való lekötésére. Ebbe benne van a víz, gáz, villany, szennyvíz. A villanyt azt mindenképpen 
csoportos lekötéssel kell megoldani, már meg kell igényelnünk a június 14-i átadásra, mert 
azt nem szeretnénk hogy azért ne kapjunk használatba vételi engedélyt mert valamit nem 
kértünk meg. A víznél úgy néz ki nem lesz probléma ugyanerre a rendszerre rá lehet 
csatlakozni, a gáznál úgyszintén.  
 
Szabó László képviselő 
 Az önkormányzatnak kell biztosítani a villanyt, vizet. Azt sem értem és teljesen új 
nekem hogy egy közös mérő lesz az iskolában tehát azon fog keresztül menni. Az egész 
villanyóra szekrény ott lesz bent az iskolában? 
 
Tóthné Verő Tünde képviselő 
 Nem, külön lesz egy almérővel ellátva a tornaterem, hiszen azt rendezvényekre is lehet 
majd használni. Kap egy almérőt a tornaterem, minden külön lesz mérve. Attól hogy egy 
rendszerről megy az egyik fele erre folyik a másik meg arra. 
 
Szabó László képviselő 
 Csináljuk a költségvetést és hogyan számoljunk a tornateremmel például? Mert január 
egytől mindenfajta iskolát a KLIK fog működtetni. A szennyvíz aknával nincs túl nagy gond, 
10 fuvart kivisz a KLIK, betervezték ha az akna lyukas visszafolyik a talajvíz.  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 1,3 m mélyen van az alap nem találkoztak talajvízzel. 
 
Szabó László képviselő 
 Annak a tartálynak nem 1,3 méter mélyen van az alja. Ha lyukas az aknát el kell 
felejteni.  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Építhetünk új aknát ami az önkormányzat költsége ez 3-5 millió forint. Erre viszont 
egyáltalán nincsen pénzünk. 
 
Szabó László képviselő 
 Ez az akna félő mert a cső végül is már hosszú évtizedek óta már régen a szint alatt van 
és valószínűleg be van az egész dugulva. Most ha kiszippantjuk nem tudjuk mi lesz.Eddig 
nagyon keveset szippantottunk, most hogy volt a sok csapadék négyszer szippantunk 
havonta, és ha tényleg lyukas a tartály a KLIK nem fogja bevállalni hogy fizeti a talajvíz 
elszállítását akkor tényleg új aknában kell gondolkodni.  
 
Győri Balázs képviselő 
 Hosszúháton is évek óta a talajvizet szippantják.  



 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ha fém ez a tartály hegeszteni lehet? 
 
Győri Balázs képviselő 
 Ki kellene bontani hozzá az egészet, az javíthatatlan. 
 
Szabó László képviselő 
 Attól tartok lesz egy rendszerünk ami használhatatlan.  
 
Varró Géza képviselő 
 Hány köbméteres? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 50 köbméter. 
 
Oláh Sándor külső bizottsági tag 
 Lehet kapni ilyen tartályokat csak sok százezerbe kerülnek. 
 
Győri Balázs képviselő 
 Több millió forintba. 
 
Szabó László képviselő 
 20.450 forint egy szippantás a közületnek és 4-6 kanyart visznek ki havonta. A 
fogyasztás közel  sincs ennyi. Most ráépítenek egy tornaszobát ahol ha még fürdik is valaki 
akkor mennyi lesz. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ülepítőt készíteni mellé, ez az aminek a költsége kevesebb. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Hová gondoltad? 
 
Győri Balázs polgármester 
 Nem nagyon van hely. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A József Attila utca felé még van hely. 
 
Oláh Sándor külső bizottsági tag 
 Tartályt kell venni, egy nagyobb gép elhozza. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Pénz kell hozzá. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Szerda reggel mosatás céljából az önkormányzat szippantója átmossa az aknát. 
 
2. kérdés 
 



Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Részt vettem Debrecenben a szakácsolimpián ahol szerepi érdekeltségű versenyző és 
felkészítő volt jelen, Gajdán Antal és Mile József. A Segítő Kezeknek volt idősek napja amin 
részt vettem, valamint Biharnagybajomban drogprevenciós előadáson. Felálltak a 
drogprevenciós munkacsoportok és azok tagjait hívták meg. Egyedül voltam Szerepről pedig 
lettek megjelölve erre személyek.  
 
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 Engem is megjelöltek de nem kaptam meghívót. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Minden egyes tag személyes meghívót kapott. Ennek azért utána fogok járni. 
Felajánlotta az előadó hogy november 7-én délután eltudna jönni Szerepre az iskolába a 7. 
osztályba. 
 
Szabó László képviselő 
 Már többször hallottuk az előadását, nagyon érdekes egyébként. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Egy kicsit másképp csinálták. Úgy lenne célszerű hogy gyerek, szülő közös előadást 
hallgasson meg. 
 
Szabó László képviselő 
 DADA is jön 8-án és 9-én ez már tömény egy kicsit. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Megpróbáljátok megszervezni ezt az iskolában? Azt tudom mondani hogy a felnőttek is 
érdeklődve végig ülték az előadást. 
 
Szabó László képviselő 
 Megszervezzük, de néha már azt gondolom mi hívjuk fel a figyelmüket a gyerekeknek a 
drogokra. 
 
3. kérdés 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A gyermekjóléti feladatokról, helyzetről szeretnék beszélni mert katasztrófális a helyzet 
a településen, de mint a jelzőrendszer tagjai ti is tisztában vagytok ezzel. Egy a problémánk, 
hogy hivatalosan egy dolgozó van aki ellátja ezt a feladatot, Perecz Andrea közmunka 
program keretében látja el a családsegítői feladatokat, és nem igazán van a helyzet 
magaslatán. Nem ér annyit a spórolás hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. Fel kell venni még egy 
dolgozót státuszba, aki hivatalosan ellátja ezt a feladatot. Kaptam egy kimutatást és olyan 
jelzések érkeznek amik katasztrófához vezethetnek. Nem támogatom, de akár családból való 
kiemelésre is szükség lehet. Ezen gondolkozzunk el. Mindig szívjuk a fogunkat mennyit 
adunk a Segítő Kezeknek de ennek ára van.  
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Csak alá támasztani tudom amit Tünde elmondott. Elmondtam a lányoknak hogy 
szeretnék a jelzőrendszeri megbeszélésen részt venni, ezért kértem hogy délután legyen, de 
sajnos vezető nem jött el, csak az esetmenedzser ezért rázúdítottam a problémákat. Nagyon 



sok gond van. A gyermekjóléti szolgálat munkatársával jártunk is jó néhány helyen és 
rengeteg gyerek van védelembe véve, sőt megint egy család 5 gyerekkel fel lesz véve. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 De tudjuk ez annyit jelent mint halottnak a csók. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Ez a fő problémám. A másik hogy Eszter egyedül van, most is beteg nincs, az 
esetmenedzser egy héten egyszer van, a közmunkásunk van de hathatósabb segítség kellene. 
Egy fő látja el a gyermekjóléti feladatokat, míg máshol kettő sokkal kevesebb problémára. 
Helyben legyen itt még egy szakember minden nap, mert nagy a bevándorlás és iszonyat 
amilyen gondolkodás van ezen a szinten. Fel kellene tölteni az álláshelyet, csak nem tudom 
lesz e szakember, aki ide jön. 10 év alatt a 13. szakember van itt. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Főleg úgy hogy szakember hiány van a Segítő Kezeknél is. 
 
Győri Balázs polgármester 
 Feneketlen kút az egész, dobálhatod bele a pénzt. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Adott be pályázatot a Segítő Kezek az iskolai és óvodai szociális munkára, már csak 
azzal leptek meg hogy írjam alá. Érdekelt volna milyen vonzata van anyagilag ránk nézve, az 
biztos hogy pozitív hatása lenne, de az anyagi vonzatát nem tudom. Nem kaptam meg a kellő 
tájékoztatást bár azt mondták anyagilag nincs vonzata, pozitív hatása van. Szinté a Segítő 
Kezekhez kapcsolódik a szociális étkezés, az Életházba Püspökladányból hozzák az ebédet, 
válogathatnak két menü közül, 88 fő hordja napi szinten és hétvégén is van 20-22 fő amivel 
úgy látom be tudjuk hozni a nyári normatíva lemaradásunkat, jövőre nem lesz 
visszafizetésünk. 
 
Szabó László képviselő 
 Biztos hallottál róla amit a romák említettek mi igaz abból hogy 400 adag ingyen ételt 
kapnak napi szinten? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Aba Horváth István keresett meg hogy népkonyha címszó alatt működne ez. Mindent ők 
fizetnek, annyi dolgunk lenne hogy ki kell osztani és ez már december 1-től lenne, pályáznak 
rá? 
 
Győri Balázs polgármester 
 Mennyi ideig? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Nem tudom. Hogy változik a szociális normatíva, nem mindegy hogy ezt tudjuk tartani 
vagy nem. Ki kerüljön az ingyen étkezésbe? Hagyjuk ki az időseket, ha véletlenül beindulna. 
2 óra után osztjuk ki, lesz kiadás mivel túlórát kell fizetni, csupán jószívűségből nem 
dolgozhatnak a konyhán sem. Hiszem ha látom. 
 
 
Szabó László képviselő 16.14. perckor elhagyta az üléstermet. 



 

 

 

4. kérdés 
 

Pánti Zoltán aljegyző 
 Két dologról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. A honlapon az önkormányzat 
címszú alatt feltöltésre kerültek a képviselő-testületi anyagok – előterjesztések, 
jegyzőkönyvek, meghívók, a 2016-os év már teljes egészében feltöltésre került, most a 2015-
ös év következik. Az összes hivatalos anyagot el lehet érni ami nagyban megkönnyíti 
mindannyiunk munkáját. November 1-től november 30-ig ebösszeírás lesz a településen.. 
Megvártam a tájékoztató anyag kiküldését a képviselő-testületi ülésig, gondolom megkapják 
a lakosok és a képviselőket kérdezni fogják, úgy gondoltam a képviselőket erről tájékoztatni 
kell előtte.  
 
5. kérdés 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Doktornő jelezte pár héttel ezelőtt, pont amiatt a sok probléma miatt is hogy hátrányos 
helyzetű települések úgy tudja magasabb finanszírozást igényelhet a szakellátó, vagy a 
fenntartó, többek között ők is, ha benne vagyunk valamilyen listába. Utána néztünk valami 
2005-os hátrányos helyzettel kapcsolatos kormányrendeletnek, Szerep település benne volt. 
Doktor úr utána járt, felhívta az illetékes szervet és közölték vele hogy Szerep nem tudom 
mikor és hogy milyen kormányrendelet szerint volt egy ilyen besorolás 18-20%-os többlet 
támogatást igényelhetett volna erre a jogszabályra hivatkozva nemcsak a szakellátó, vagy 
fenntartó hanem közmunkaprogrammal kapcsolatosan, minden ellátással kapcsolatosan is. 
Doktor úr azt mondta sajnos azt a felvilágosítást kapta hogy a település már nem tud ebbe a 
körbe belelépni.  
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 Van egy olyan kormányrendelet amiben különböző térségek vannak besorolva, 
települések lettek besorolva, ez a pályázatok kapcsán jelenik meg elsősorban és vannak olyan 
pályázatok amelyekben olyan települések indulhatnak amelyek ebben benne vannak. Van két 
mutatószám, van az általános jövedelmi viszonyok,meg a munkanélküliség, van aki emiatt 
került bele, van aki mindkettő miatt. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ebbe mi benne vagyunk. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Én is úgy tudom. 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 Különböző pályázatoknál előírás az hogy előnyt élveznek ezek a települések, vagy csak 
ők indulhatnak a pályázatokon.  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Mint ez a földút karbantartás is. Nem egészen értem miért nem került bele finanszírozás 
szempontjából mert beszéltem én is doktor úrral. Az OEP-et kellene megkeresnünk, hogy mi 



alapján, vagy mikor hogy lett ez így meghatározva. Ha valamiben központilag benne 
vagyunk akkor nem létezik hogy ezt az OEP nem tudja. 
 
 
6. kérdés 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Készül e költségvetési koncepció? 
 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 Nem kötelező a költségvetési koncepció, de ha a testület igényli. 
 
Győri Balázs polgármester 
 Mindig nagyon értelmetlennek tartottam mert tudod mit csinál az állam. Meghatározza a 
sarokszámokat, és úgy is annyi pénzt ad amennyit akar. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Elfogadjuk a 2016-os költségvetést és a zárszámadás a következő, hogy lehet erre előre 
tervezni. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Szerintem hagyjuk ki ezt a költségvetési koncepciót. A költségvetést úgy is több körben 
fogjuk tárgyalni, lehetőség lesz módosításra. Még valami?Van-e még hozzászólás, kérdés, 
észrevétel? Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom. 
 
 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 16

25
 órakor bezárja. 
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Tóthné Verő Tünde                  Keserű László 

polgármester          jegyző 


