
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27-i 

testületi ülésének 

 

 

 
• Tárgysorozata 

• rendelete:  

határozatai: 1 - 30 

 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 
1./ Beszámoló a két ülés közötti időszakról, lejárt határozatokról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

2./ Intézmények beszámolója 

Előadók: Bácsó Balázsné Védőnő 

            Dr. Skaliczki Marianna Fogorvos 

            Galgócziné Gyányi Edit Óvodavezető 

            Turcsányiné Bene Irén Élelmezésvezető 

            Rácz Eszter Gyermekjóléti Szolgálat 

            Elek Nikolett Családsegító Szolgálat 

            Palástiné Dezső Anita Életház vezetője 

            Győriné Boruzs Anna Könyvtáros 

            Karácsony László Mezőőr 

            Dr. Késmárky-Borbély Ágnes Háziorvos 

3./ Térfigyelő kamerarendszer kivitelezésének megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

4./ Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előadó: Keserű László 

5./ Népjóléti Bizottság beszámolója a szociális célú tűzifa támogatásról 

Előadó: Mile Tünde Enikő 

6./ Szerep 90 hrsz-ú ingatlan eladási szándék jelzése 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

7./ Szerep Rácz Béla u. 27. sz. alatti ingatlan eladási szándék jelzése 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

8. Szerep Rácz Béla u. 70. sz. alatti ingatlan ajándékozási szándék jelzése 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde 

 9./ Különfélék 

• Szerep 484/2 hrsz. alatti ingatlan bérbeadása 

• Lakossági kérelem 

• Legszebb konyhakertek pályázati szándéknyilatkozat 

• Óvoda elektromos hálózatának javítása 

 

 

 



H A T Á R O Z A T 

 
 

1/2015.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 27-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Varró Géza és Bácsó Balázsné képviselőket 

választotta. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

2/2015.(I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 27-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

3/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. január 27-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

4/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 69/2014.(X.22.) számú, aljegyzői állás 

meghirdetésére vonatkozó határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Verő Tünde polgármester 

beszámolóját a két ülés közötti időszakról, lejárt határozatokról elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

6/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bácsó Balázsné védőnő 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

7/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

beszámolóját elfogadja. 

 



Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

8/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Galgócziné Gyányi Edit 

óvodavezető beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

9/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Turcsányiné Bene Irén 

élelmezésvezető beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

10/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Eszter gyermekjóléti szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

11/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Elek Nikolett családsegítő szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

12/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Életház tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

13/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Győriné Boruzs Anna könyvtáros 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

14/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karácsony László mezőőr 

beszámolóját elfogadja. 

 

 



Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

15/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Késmárky-Borbély Ágnes 

háziorvos beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

16/2015. (I.27.) Képviselő-testületi 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. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Képviselő-testület 

 

17/2015. (I.27.) Képviselő-testületi 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 díj kompenzálásával. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

18/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szerepi Kelemen 

Hétpettyes Óvoda alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

19/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendőri feljelentést tesz a szociális célú 

tűzifából hiányzó mennyiséggel kapcsolatban, felhatalmazza az alpolgármestert a rendőrségi 

feljelentés megtételére.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 

20/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szerep 90 hrsz-

ú ingatlan megvásárlásáról a költségvetés megismerése után határoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



 

21/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Rácz Béla utca 27. szám 

alatti ingatlan megvásárlásáról a jelzálog törlése után határoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

22/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Rácz Béla utca 70. szám 

alatti ingatlan ajándékozási szándékát elfogadja, amint Mező Károlyné tulajdonos 

rendezi a hagyatékot, és a jelzálog törlésre kerül. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

23/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep 484/2 helyrajzi számú 

ingatlant, egy termőévre Varga Zoltán Szerep József A. u. 1. szám alatti lakosnak, évi 

20.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

24/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep 388-393 helyrajzi számú 

ingatlant, egy termőévre Oláh Sándor Szerep Nagy u. 18. szám alatti lakosnak, évi 

10.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

252015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep 385-386 helyrajzi számú 

ingatlant, egy termőévre, a korábbi bérlő, Mile László Dózsa telep 14. szám alatti 

lakosnak, amennyiben igényt tart rá, évi 10.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 Amennyiben nem kívánja bérelni, akkor az igénytartó Oláh Sándor Szerep Nagy u. 18. 

szám alatti lakosnak, évi 10.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

26/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep 394-395 helyrajzi számú 

ingatlant, egy termőévre id. Varga Zoltán Szerep Kossuth u. 43. szám alatti lakosnak, 

évi 10.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



 

27/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Lajos Szerep Hajnal u. 21. 

szám alatti lakos bérbevételi szándékát, a kérelem és a tulajdonjog ismeretében a 

következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja. 

 

Határidő: Következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

28/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bácsó Balázsné védőnőt, 

Szabó László iskolaigazgatót, Galgócziné Gyányi Edit óvodavezetőt, Kenéz Szilvia 

Magdolna alpolgármestert, hogy készítsék el a felmérő lapokat, valamint vegyék fel a 

kapcsolatot Dr. Késmárky Kodak Andrással. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

29/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot nyújt be, hogy 

csatlakozni kíván a „Magyarország legszebb konyhakertjei” pályázathoz, minden 

meghirdetett kategóriában. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

30/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvoda 

elektromos hálózatának felújításának költsége kerüljön beépítésre az óvoda 2015. évi 

költségvetésébe. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27-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, Mile Tünde Enikő, Szabó 

László, Varró Géza, Vadász Károly képviselők 

 

Jelen vannak továbbá: Keserű László jegyző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

   

   

Igazoltan távol tartózkodik: - 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 4 jelen van. 

Szeretettel köszöntök minden megjelentet, meghívottakat, köszöntöm jegyző urat, aljegyző 

urat, és a szerepi kirendeltségen dolgozó Rácz Lajost, aki a továbbiakban is a testületi üléseken 

részt vesz.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varró Géza és Bácsó Balázsné képviselőket javaslom. Kérem a 

testület tagjait, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, szavazzon. Szavazás. 

4 jelenlévő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyv-hitelesítők 

személyére tett javaslatot 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

1/2015.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 27-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Varró Géza és Bácsó Balázsné képviselőket 

választotta. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Jegyzőkönyvvezetőnek Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a testület tagjait, 

aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. 

Szavazás. 

4 jelenlévő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, a jegyzőkönyvvezető személyére 

tett javaslatot 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

 



2/2015.(I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. január 27-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Először is a napirendi pontokra tennék javaslatot, mindenki megkapta a meghívót.   

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Beszámoló a két ülés közötti időszakról, lejárt határozatokról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

2./ Intézmények beszámolója 

Előadók: Bácsó Balázsné Védőnő 

            Dr. Skaliczki Marianna Fogorvos 

            Galgócziné Gyányi Edit Óvodavezető 

            Turcsányiné Bene Irén Élelmezésvezető 

            Rácz Eszter Gyermekjóléti Szolgálat 

            Elek Nikolett Családsegító Szolgálat 

            Palástiné Dezső Anita Életház vezetője 

            Győriné Boruzs Anna Könyvtáros 

            Karácsony László Mezőőr 

            Dr. Késmárky-Borbély Ágnes Háziorvos 

3./ Térfigyelő kamerarendszer kivitelezésének megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

4./ Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előadó: Keserű László 

5./ Népjóléti Bizottság beszámolója a szociális célú tűzifa támogatásról 

Előadó: Mile Tünde Enikő 

6./ Szerep 90 hrsz-ú ingatlan eladási szándék jelzése 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

7./ Szerep Rácz Béla u. 27. sz. alatti ingatlan eladási szándék jelzése 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

8. Szerep Rácz Béla u. 70. sz. alatti ingatlan ajándékozási szándék jelzése 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde 

 9./ Különfélék 

• Szerep 484/2 hrsz. alatti ingatlan bérbeadása 

• Lakossági kérelem 

• Legszebb konyhakertek pályázati szándéknyilatkozat 

• Óvoda elektromos hálózatának javítása 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása a napirendhez? Ha nincsen, akkor kérnék egy 

szavazást erről. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 



3/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. január 27-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Beszámoló a két ülés közötti időszakról, lejárt határozatokról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Beszámoló a két ülés közötti időszakról illetve a lejárt határozatokról. Én ezeket 

kigyűjtöttem, hogy október 22-től kezdve milyen határozataink voltak. Október 22-én 

van egy olyan képviselő-testületi határozat, hogy az aljegyzői állás kerüljön 

meghirdetésre. Ez a Sárrétudvarival közös önkormányzati hivatal megszűnésével 

okafogyottá vált, úgyhogy kérném a képviselő testületet, hogy helyezze hatályon kívül 

ezt a határozatát, mert amíg nem tesszük meg, mindaddig élő határozat. Erről szeretnék 

egy határozatot kérni, hogy hatályon kívül helyezzük. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 

szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

4/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 69/2014.(X.22.) számú, aljegyzői állás 

meghirdetésére vonatkozó határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Községi Önkormányzata és Bojtor József felperes ügyében volt egy bírósági 

ítélet, amiről úgy döntött a képviselő-testület, hogy fellebbezzük meg, és Dr. Snyózik Éva 

ügyvédnőt bízta meg a továbbiakban is a képviselettel, a fellebbezés megtörtént, a Debreceni 

Törvényszék még tárgyalást nem tűzött ki. 

Településrendezési terv módosításával kapcsolatosan született több képviselő testületi 

határozat, ez a településrendezési terv módosítása folyamatban lesz, jelenleg a háromoldalú 

együttműködési megállapodásnak az elkészítése van folyamatban, amelyben a Nagisz Zrt. a 

teljes költségét vállalja a tervezési illetve a szakhatósági díjaknak is. 

Szintén több határozatunk született, hogy Szerep község tulajdonát képezze a Csicsói-, 

Vízszegéri-, és a Címeres-csatorna, ennek üzemeltetésére vonatkozóan. Meghívtuk a 

katasztrófavédelem képviselőit is a képviselő-testületi ülésre, azonban nem érkeztek meg. 

Kerestem őket, kevés a dolgozójuk, átkerült hozzájuk ezeknek a csatornáknak a felügyelete, 

kicsit átszerveződtek a feladatok. Ennek az a lényege, hogy a Hamvas-Sárréti vízgazdálkodási 

társulás már nem tudja a továbbiakban, csak térítési díj ellenében ellátni. Valamilyen oknál 

fogva itt az önkormányzat nem járult ehhez hozzá, 15 napos határidőt kapott a képviselő-testület 

október 1-én, hogy nyilatkozzon felajánlja-e a Vízgazdálkodási Társulásnak. Fel lehetett volna 

ajánlani üzemeltetésre a Tivizignek, ez nem történt meg, ennél fogva a nyakunkban marat ez a 

három csatorna. Az üzemeltetésére működési engedélyt kell kérnünk, amire majd megkérnénk 

jegyző urat, hogy indítsák el az engedély kérelmünket, és akkor a továbbiakban a karbantartása, 

üzemeltetése, az önkormányzat feladata lesz. 



December 9-én döntött a képviselő-testület 3,5 millió Ft folyószámlahitel igénybevételéről, ez 

ha jól emlékszem december 30-án aláírásra került, és továbbra is folyamatosan biztosítva van 

az önkormányzat részére ez a folyószámla keret. Volt egy olyan határozat december 17-én, 

hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése ismeretében a mezőőri 

szolgálatnál plusz 1 fő alkalmazásáról dönt. Ehhez hozzátennék több kiegészítést is. A mezőőri 

rendeletünk 2004-es, ez önmagában is felülvizsgálatra szorul, illetve módosításra. Valamint a 

mezőőri támogatást a földtulajdonosok részére a képviselő-testület határozza meg. Adók 

módjára kivethető járulék, ugyanúgy adóként kötelesek megfizetni a gazdák ezt, és hasonlóan 

az adóbevételekhez, előző évben kell eldönteni, és január 1-én kerülhet bevezetésre. 

Kiegészíteném még azzal, hogy sokat beszélgettünk a visszaigényelhető támogatásról, hogy 

megemelték 90 ezer Ft-ra, 50 ezer Ft-ról az állami hozzájárulást a mezőőri szolgálathoz. Ez 

nem csak kimondottan a munkabérét fedezi, hanem az egyéb költségeit is, beleértve a 

telefonköltség, munkaruha, valamint a feladatra fordítandó akár üzemanyag vagy nálunk ez 

lóval van ellátva így terményvásárlásra, mindezeket figyelembe véve, maximum 90ezer Ft 

igényelhető vissza.  

December 17-én volt, ahol kérte a képviselő-testület az óvodának a teljes villamoshálózat 

felmérését, egy átfogó szakvélemény elkészítését és árajánlatot, ez is megtörtént, amit a 

különfélékben tárgyalni fogunk, illetve a bizottsági javaslatra ez költségvetésbe beépítésre fog 

kerülni. 

Szintén december 17-én a képviselő-testület felhatalmazott, hogy a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt-vel közműves ivóvíz szolgáltatásra bérleti- és üzemeltetési szerződést 

megkössem, ennek az aláírására december végén sor került így január 1-től a TRV Zrt. 

szolgáltatja a vizet a településünknek. Ahogy ígérték, remélem vissza fog állni a díjfizetés nem 

számlával, hanem díjbeszedő által, ami a lakosságnak egy könnyebbséget fog jelenteni. 

Annyival került még kiegészítésre ez a szerződés, amit a képviselő-testület nem tárgyalt, de 

véleményem szerint nem fogja bánni. Kiegészítettük azzal a környező települések 

polgármestereivel egyeztetve, hogy amennyiben karbantartási munkát végeznek, az utat fel kell 

bontani, azt kérjük eredeti állapotába visszaállítani és kijavítani. Ezzel a kiegészítéssel került 

aláírásra. Volt még egy döntés ugyanezen ülésen, hogy ajánljuk fel a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására egy megállapodás megkötését, valamint a 

szippantónk bérbeadását a TRV-nek. Ez is szintén folyamatban van, kerestem az érintetteket, 

azt ígérték, hogy a héten felveszik a kapcsolatot és az üzemeltetésről, bérlésről a tárgyalásokat 

megkezdjük. Remélem minél hamarabb, akár már február hónaptól át tudjuk adni, ezzel a 

jogszabálynak is eleget teszünk, közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatnunk mivel az ivóvizet 

is ők szolgáltatják. 

A két ülés között, amik fontosabb események voltak, a Hamvas csatornát tisztítják ki 

közmunka keretében a vízmű dolgozói, megbeszéltük a Hajdúszoboszlói vezetőséggel, 

hogy a kivágott gallyat illetve fát elszállíthatjuk, az időjárástól függően tudunk kimenni, 

két pótkocsi gally, és egy pótkocsi fa az óvoda fűtésére került már beszállításra. 

Továbbiakban is jelentős mennyiségű van, ahogy az idő engedi közmunka keretében 

továbbra is hozzuk be. Így véleményem szerint az óvoda fűtésén tudunk spórolni. 

Közmunkák folyamatban vannak, az idei évre a múlt hétvégén elkészítettük a 

pályázatokat. Ebben majd annyi kiegészítés lesz, hogy nem mindegyik 

százszázalékosan finanszírozott, hanem egy minimális összeggel a dologi kiadásokhoz 

hozzá kell járulni a képviselő-testületnek. Ezek beépítésre kerülnek majd a 

költségvetésbe is, és amikor a végleges állapotát elfogadja a munkaügyi központ, akkor 

lesznek véglegesek. Az előzetes képviselőkkel történt egyeztetés alapján történt 

ezeknek a kivitelezése. Röviden ennyiben szeretnék beszámolni. A beszámolót 

elfogadja vagy van-e valakinek kérdése? Ha nincs, kérnék egy szavazást a beszámoló 



elfogadásáról. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

5/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Verő Tünde polgármester 

beszámolóját a két ülés közötti időszakról, lejárt határozatokról elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

2./ Intézmények beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sajnos a teljesség igénye nélkül készült, tegnap a bizottságoktól kaptam jelzést, hogy 

szeretnének más intézményvezetőket is meghallgatni, amire a következő testületi ülésen, vagy 

legalábbis a közeljövőben sort fogunk keríteni. Ezekről tárgyalt a Népjóléti Bizottság, én 

megkérném Andróczki Dórát, mivel az elnök asszony nincs jelen, ismertesse a bizottság 

állásfoglalását. A beszámolókat mindenki megkapta, át tudta nézni, elég részletesen tárgyaltuk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő  

 Elolvastam a beszámolókat. Minden intézményvezető őszintén leírta a helyzetét, a 

kéréseit, problémáit. Nagyon részletesek voltak a beszámolók és kitűnik belőlük, hogy 

lelkiismeretes munka folyik minden területen. Örülök, hogy komoly munka folyik, és amellett 

megjelenik a szakszerű gondoskodás is. Általánosságban az intézményeknél, a könyvtár, 

óvoda, orvosi rendelő, egészségház, tisztítómeszelés időszerű. Ezek szerintem megoldhatóak 

lesznek. Nagyon fontos és időszerű az óvoda elektromos hálózatának korszerűsítése, amit be 

fogunk építeni a költségvetésbe, az egészségház törvényben előírt hiányosságainak pótlása is 

szükséges. Dolgozunk azon, hogy a Nyéki Imre emlékszoba, és a helytörténeti szoba is méltó 

helyet kapjon. Minden téren úgy érzem fontos a pályázat figyelés mert a felújításokra, 

korszerűsítésekre sajnos az önkormányzatnak nincs forrása. Már most látatlanban is azt tudom 

mondani, hogy minden intézmény és dolgozó továbbra is tartsa szem előtt a takarékos és 

ésszerű gazdálkodást. Mivel halmozottan hátrányos helyzetű a településünk, a dolgozóinknak 

átlagosnál nagyobb türelmet, méltányos koordinációt és erőfeszítést igényel a munkája. Én 

mindenkinek köszönöm a munkáját, kitartását és türelmét. Továbbra is azt kérem próbáljunk 

együttműködni 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm szépen. Dóri, mi volt a Népjóléti Bizottság döntése a védőnő beszámolójával 

kapcsolatosan? 

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság a védőnő beszámolóját elfogadta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdése van-e valakinek? Én kérdezném a védőnőtől, hogy a családlátogatások számát 

620 alkalomban jelölted meg. 

 

Bácsó Balázsné képviselő  

 Így van. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És mennyi időt tudsz így tölteni egy-egy családnál? Azt ismerve, hogy nekünk sajnos 

nincs állandó védőnőnk, így nagyon örültünk mikor Edit ezt elvállalta helyettesítésként. Így 

közreműködői szerződéssel heti 20 órában van ellátva a védőnői feladat, amiből keddenként 4 

óra a tanácsadás. Tehát neked marad egy hétre 16 órád. 

 

Bácsó Balázsné képviselő  

 Így van, de ez nem órában mérhető egyrészt, másrészt autóval közlekedem, tehát nagyon 

gyorsan végig tudom járni a családokat. Változó, attól függ kinél mennyi idő szükséges. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én kicsit soknak találtam a 620-at. 

 

Bácsó Balázsné képviselő  

 Ez nagyon kevés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De Edit, ha úgy számolod, hogy minden családnál eltöltesz 15 percet, akkor az 30 óra 

csak családlátogatás, jóval több mint a 20 óra. 

 

Bácsó Balázsné képviselő  

 Így van. Nem csak ennyit vagyok itt, más napokon is délután, ahogy be tudom osztani 

az időmet. Vannak előírások, meg van szabva, mennyit kell látogatni, terheseknél, 

csecsemőknél, kisdedeknél, kisgyermekeknél. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Rendszeres az ellenőrzés a gyerekeknél, sajnos előfordul, hogy tetvesek a gyerekek. Én 

úgy emlékszem, hogy a tetű irtót nem lehet ott helyben alkalmazni, mert lehet, hogy valaki 

allergiás rá. Ebben leírtad, hogy tetvetlenítés is. 

 

Bácsó Balázsné képviselő  

 Van erre egy rendelet. Első tapasztalatra a szülőt kell értesíteni, aztán nekem kéthetente 

kell ellenőrizni. Ha ez fennáll, én is elvégezhetem, mivel nem mehet a gyerek közösségbe, míg 

a tetvetlenítést meg nem csinálták. Ez nem sűrűn fordul elő. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm szépen. Még valakinek kérdése van-e? Szavazásra teszem fel a képviselő 

testületnek, hogy elfogadja-e a védőnő beszámolóját. Aki elfogadja, megkérem, szavazzon. A 

szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

6/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bácsó Balázsné védőnő 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Következő, a fogorvos beszámolója. Doktornő jelezte, hogy egyéb elfoglaltságok miatt 

nem tud részt venni az ülésen, de amennyiben bármilyen kérdés felmerül, a következő testületi 

ülésre eljön, és válaszol a kérdésekre. Ezzel kapcsolatosan volt e valakinek kérdése? 

Hozzászólás van-e? 

 

Varró Géza képviselő 

 Nekem van. Nem lehetne-e, hogy itt Szerepen is legyen két órát. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A működési engedély úgy van, hogy Sárrétudvari és Szerep lakosságának közösen alkot 

egy fogorvosi körzetet, a rendelő Sárrétudvariban található. Vannak tárgyi feltételei, aminek 

Szerep önállóan nem tud eleget tenni, ezért elég rugalmasan lett kialakítva a fogászati 

szakrendelés, akár este 8 óráig is, hogy vonattal a szerepi lakosok is megközelíthessék és 

elérhető legyen a fogászati ellátás. Sajnos mi ezt nem tudjuk önállóan biztosítani. A Népjóléti 

Bizottság véleménye a beszámolóról? 

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A képviselő-testületet kérdezem elfogadja-e a beszámolót. Aki elfogadja, megkérem, 

szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

7/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda vezetőjének beszámolója a következő. Ezzel 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Varró Géza képviselő 

 A logopédust hiányoljuk az óvodában a gyermekekhez. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez az, ami sajnos nagyon hiányzik, sok a beszédhibás gyermek. Felvetődött tegnap, egy 

olyan javaslat, hogy megbízási szerződéssel foglalkoztasson az óvodavezető, mert van egy üres 

óvónői állás. Ma egyeztetést folytattunk a pénzügyes kollégákkal a költségvetéssel 

kapcsolatban, így erre a tanévre 6,3 fő óvodapedagógus férőhely van az óvodában, ami azt 

jelenti, hogy 6 fő láthatja el a feladatokat, így üres álláshely nincsen. Van 6 óvónő és egy, aki 

a szabadságát tölti gyed után és visszakíván jönni. Az óvodapedagógus bérének 

finanszírozására érkező összeg nem fordítható logopédus alkalmazására, emiatt ez így nem 

kivitelezhető. Azonban szóba került, hogy a területi szakszolgálattal felvesszük a kapcsolatot 

és valamilyen megoldást keresünk rá, ugyanis ez előjött az iskolában is problémaként, hogy 

viszik a gyerekek tovább az iskolába a beszédhibát. 



 

Varró Géza képviselő 

 Köszönöm. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más kérdés? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 És ki fog ebben lépni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Majd közösen. 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 A logopédiai szolgáltatást ebben a tanévben biztos, hogy nem fogják tudni megoldani, 

nem esünk útba a logopédus útvonalán. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erre valamilyen megoldást találnunk kell. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Valamilyen alternatív megoldást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én azt mondom, várjuk meg, amíg a költségvetést előkészítik, annak ismeretében 

meglátjuk. Február végén már tárgyalni fogjuk első körben, tehát, már látni fogjuk. 

Amennyiben az önkormányzatnak lesz rá lehetősége, én azt mondom, biztosítson forrást, 

próbáljuk ezt megoldani az óvodának. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Edit, ez nagyságrendileg milyen összeg? Órabérben van? 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Olyan 3.000 Ft körül van az órabére. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Inkább 5.000 Ft. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Azt lehet tudni, hogy nálatok hány gyereket érint? 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Igen, 15 gyereket. Én azért forszírozom nagyon, mert az iskolának sem lesz könnyű. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Népjóléti Bizottság véleménye? 

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A képviselő testületnek van-e még kérdése? Ha nincs, aki elfogadja, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

8/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Galgócziné Gyányi Edit 

óvodavezető beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő Turcsányiné Bene Irén élelmezésvezető beszámolója. Ezt is elég 

részletesen áttárgyaltuk tegnap. Ehhez kérdés, észrevétel van-e? Ha nincs, kérdezem a Népjóléti 

Bizottság véleményét. 

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A képviselő-testületet kérem, aki elfogadja a beszámolót, szavazzon. A szavazáskor 4 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

9/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Turcsányiné Bene Irén 

élelmezésvezető beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő Rácz Eszter gyermekjóléti szolgálat beszámolója. Elég részletes 

beszámolót készített el nekünk. Ezt is tárgyaltuk tegnap, ehhez észrevétel, hozzászólás van-e? 

A bizottság véleménye?  

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A képviselő-testületet kérem, aki elfogadja a beszámolót, szavazzon. A szavazáskor 4 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

10/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Eszter gyermekjóléti szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

 



Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő a családsegítő szolgálat beszámolója, ezt is megbeszéltük tegnap. Van-e 

valakinek hozzászólása? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Felmerült a beszámolóban, hogy problémát okoz a raktározás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sajnos elég szűkös a hely itt az önkormányzatnál, de keressük a megoldást. A bizottság 

véleménye?  

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szavazást kérnék, aki ezt elfogadja. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

11/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Elek Nikolett családsegítő szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az életház beszámolója a következő, szintén megtárgyaltuk tegnap. Sok mindent feltárt, 

idősekkel foglalkoznak, foglalkoztatva vannak, hasznosan van eltöltve az idejük. Ők is egy 

problémát vetettek fel, hogy szeretnének egy nagyobb hűtőszekrényt vásárolni. Tárgyaltunk 

róla, az alapfelszerelést biztosította az önkormányzat, mikor működési engedélye lett az 

intézménynek. Javasoljuk azt, hogy van az Életháznak egy bérleti bevétele, bérbe szokták adni 

rendezvényekre, ezt az összeget fordítsák vissza dologi kiadásokra. Ez volt tegnap a 

javaslatunk. Valakinek van-e még ehhez kérdése? A bizottság véleménye?  

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szavazást kérnék, aki elfogadja. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

12/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Életház tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő Győriné Boruzs Anna könyvtáros beszámolója. Ezt is elég részletesen 

átbeszéltük. 

 

Varró Géza képviselő 

 A Nyéki Imre Emlékszoba és a múzeum. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Próbáljuk megtalálni a megoldást, hogy a Nyéki Imre Emlékszoba és a Helytörténeti 

Szoba méltó helyre kerüljön át. A Könyvtárban viszont van egy nagy terem, amit közösségi 

színtérként használhatnánk, rendezvényekre. Illetve jelezték felém, hogy van lehetőség egy 

közfoglalkoztatott személy alkalmazására, akit központilag vesznek fel, de szerepi személy. Itt 

végezné a munkát a könyvtáros mellett, részt venne a könyvtári munkában, szervezésben, amire 

szükség van, erre a szándéknyilatkozatot visszaküldtem. Volt a bizottságnak egy olyan 

javaslata, hogy van művelődésszervező végzettséggel rendelkező munkanélkülink jelenleg, jó 

lenne alkalmazni. Más hozzászólás, észrevétel?  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ez mikortól? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Március elsejétől. A bizottság véleménye?  

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezt így elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

13/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Győriné Boruzs Anna könyvtáros 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Karácsony László mezőőr beszámolója következik. Ezt is elég részletesen átbeszéltük, 

megbeszéltük. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, javaslata? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekem az volt a javaslatom, hogy a mezőőr tartson a gazdáknak is egy beszámolót a 

munkájáról, az elért eredményekről, ők is ismerjék meg, ne csak mi halljuk, hogy milyen munka 

folyik a területen. 

 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt én is támogatom. Gazdafórumot összehívni, egyeztetni a gazdákkal a felmerülő 

problémákat. Mit várnak el a mezőőrtől, mi fér bele a munkakörébe, mi az, amit teljesíteni tud. 

A bizottság határozata?  

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A képviselő testületnek van-e még kérdése? Aki elfogadja, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

14/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Karácsony László mezőőr 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos beszámolója a következő. Betegség miatt 

doktornő nem tud jelen lenni, azonban képviseletében itt van Dr. Késmárky Kodak András. 

Hozzá lehet esetleg kérdést intézni, akinek van. Ezt is áttárgyaltuk tegnap, ezzel kapcsolatban 

kérdés, hozzászólás van-e? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Köszönöm szépen az eddigi szakszerű munkát. 

 

Dr. Késmárky Kodak András 

 Még egyszer elnézését kérem a polgármester asszonynak és a képviselő testületnek, 

hogy feleségem nem tud jelen lenni, de fizikálisan nincs olyan állapotban. Polgármester asszony 

jelezte, hogy volt egy olyan igény, hogy gyermekorvosi szakszolgálatot indítsanak be Szerepen. 

Nem tudom milyen költségvetési lehetőségek lesznek rá, én gondolkodtam rajta egy kicsit és 

lenne egy olyan javaslatom, amivel körbe tudnánk járni ezt a témát és nem csak a 

gyermekvédelmi, gyermekorvosi részével kapcsolatos. Akár a védőnői, iskolai óvodai 

igényekkel foglalkozzon, hanem egy esetleges egy pályázathoz lenne olyan anyagunk, amellyel 

a falu gyermekeit tudnánk támogatni, az iskola-óvoda részéről is felhasználhatóvá válik, de 

ugyanúgy az önkormányzat is egy pályázathoz. Nem csak egy adatgyűjtésről van szó, hanem 

egy észlelőhálózat kidolgozásáról, például ha Edit a faluban elindul és találkozik gyerekekkel, 

szülőkkel, nem csak az egészségi állapotukról, de a mindennapi problémákról is képet kapunk, 

mind a hiányzó tanfelszerelés, továbbtanulás, továbbfoglalkoztatás. Minél több oldalról tudjuk 

támogatni ezt a rendszert. Ha későbbiekben a képviselő-testületnek, polgármester asszonynak 

szüksége van rá, van egy kész adatbázisunk, célirányosan tudunk pályázni, hogy a működésbe 

ezt be tudjuk építeni. Feladatalapú támogatásról beszélünk, még az is elképzelhető, hogy egy 

surviving rendszerrel egy picit a finanszírozás részén is lehetne emelni. Én nagyjából 

összegyűjtöttem az észlelőlapot, és az ehhez kapcsolódó kérdéseket, én áttanulmányozásra itt 

tudom hagyni, és tudunk beszélni róla. Így nem csak gyermekvédelmi oldalról, 

gyermekgyógyászati oldalról, hanem minden oldalról meg tudjuk ezt támogatni. Feleségem is 

igen nagy gyakorlattal rendelkezik, hiszen a klinikán gyermek infektológusként dolgozott, 



jómagam gyermeksebészként dolgoztam. Mi össze is dugjuk a fejünket időnként, ha arról van 

szó, de az hogy a falu lakossága, és a betegek száma megnövekedett, most az influenza 

időszakra gondolok, emiatt kapacitás hiányában vagyunk. Helyettesítés formájában működik a 

védőnői szolgálat, kapacitás hiányában vagyunk. Én azt gondolom, ha előre kidolgozunk egy 

kérdéssort, azzal már célirányosan tudunk dolgozni. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. Doktor úr megelőzött minket, mert természetesen beszéltünk már 

róla, hogy igény, jelzés érkezett, hogy valamikor gyermekorvos részt vett a tanácsadásokon és 

megvizsgálta a gyerekeket. Azóta nagyon sokat változott az egészségügyi finanszírozás, tudni 

kell, hogy nekünk vegyes háziorvosi körzetünk van, nincs külön gyermek- és felnőtt orvosi 

körzet, védőnő utána érdeklődött ennek a lehetőségnek. Sajnos csak a szűrővizsgálatokra tudna 

kijönni, de az sem valószínű az ellátott települések száma miatt, hogy be tudnák vállalni, hogy 

a szűrésen jelen legyen egy gyermekorvos, és az ő szerepe is annyi lenne, hogy továbbküldi 

szakorvoshoz a gyereket, amivel megint nem vagyunk előrébb. Ugyanezt észleli a védőnő, a 

háziorvos, ugyanúgy tovább küldik. Merem mondani, hogy mind doktornővel, mind 

doktorúrral nagyon jó kapcsolata van az önkormányzatnak, mindenben a segítségünkre vannak, 

külön köszönjük a pályázati lehetőségeket illetve, hogy nagyobb ráfordítás nélkül tudnánk 

ezeken a gyerekeken segíteni. 

 

Dr. Késmárky Kodak András 

 Polgármester asszonnyal folyamatosan kapcsolatban vagyunk és voltunk, sok ötletünk 

volt, van és lesz. Bízom benne, hogy egyszer célba ér, és pályázat formájában elég sok pénzt 

tudunk hozni. Nagyon sok dologban előrébb jártunk, mint a gyerekgyógyászok, én találkozom 

olyan gyerekekkel, hogy éppen amiatt, hogy a gyerekgyógyász nem rendelkezett olyan 

tapasztalattal, nagyon sokszor elnézett. Egy gyerekgyógyász nem biztos, hogy olyan nagy 

pluszt adna a jelenlegi ellátáshoz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. Valakinek kérdése még? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Doktorúr szerintem alakítsunk egy teamet majd idővel. Megnéztem az észlelőlapot, 

leginkább az tudja kitölteni, aki ezekkel a gyerekekkel, napi kapcsolatban van. Úgy gondolom 

ez a védőnő, az óvodavezető és az iskola vezetője. Feltétlenül így kell együtt dolgozni, és a 

településsel összefogva. Kezdjünk hozzá minél hamarabb. 

 

Dr. Késmárky Kodak András 

 Igen, én is a teamről beszéltem, mert önmagában egy-egy egység nem biztos, hogy 

boldogulna, annyira komplex. Ha tényleg segíteni akarunk, akkor azt így egységesen tudjuk. 

Ha esetleg olyan súlyos betegségben szenvedő gyereket találunk, aki hosszú távú kórházi 

kezelésre szorul, honnan teremti elő a család a bejárással, kezeléssel kapcsolatos költségeket. 

Volt olyan, hogy anyuka azért nem tudta visszahozni a gyereket, mert nem volt, aki vigyázzon 

a másik két gyerekre. Ilyen helyzeteket meg tudnánk szervezni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek? A bizottság véleménye? 

 

Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 A Népjóléti Bizottság elfogadta a beszámolót. 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor kérem a képviselő testületet, aki elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

15/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Késmárky-Borbély Ágnes 

háziorvos beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük a beszámoló készítőknek, hogy megjelentek, amennyiben idejük engedi, 

továbbra is szívesen látjuk a gyűlésen. 

 

3./ Térfigyelő kamerarendszer kivitelezésének megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Község önkormányzata a múlt évben kamerarendszer kiépítésére 5.218.485 

Ft támogatást nyert a belügyminisztériumtól. Ennek a támogatási szerződését, december 

19-én alá is írtam a minisztériumban, ezt az összeget leutalták az önkormányzat 

számlájára. Továbbiakban a kivitelezés az, ami vár ránk. Meg kellett határozni a 8 

kamera kiépítésének helyét. A kamerákat vagy e-on oszlopokra vagy akár 

magánházakra lehetne felszerelni. Ami egyszerűbb és olcsóbb a magánházakra való 

felszerelés, bízunk benne, hogy a település lakói hozzájárulnak ehhez, mivel ez egy 

biztonságérzetet is ad az ott élőknek. Meg kellett adni a pontokat a szerződésben a 

rendőrséggel egyeztetve ez megtörtént, a képviselők viszont javasolták, hogy ezt együtt 

nézzük meg, a biharnagybajomi őrsparancsnokkal egyeztetve, Dombi Zoltán kmb-s tud 

részt venni, aki nagyon jól ismeri a települést és a közbiztonsági helyzetet, a főbb 

útvonalakat, amit célszerű bejárni, holnap akkor ezeket megnézzük. Amennyiben 

módosítást javasolnak, a belügyminisztériumnál engedélyeztetni kell, hogy hol kívánjuk 

elhelyezni, ezért célszerű ezt egyszer végigjárni. És megkértük a három árajánlatot, 

mivel nem közbeszerzés köteles, mert 8 millió Ft alatt van. Ezt a három árajánlatot 

megismerhették a bizottságok. Ezt tárgyalta is tegnap a Gazdasági és Ügyrendi 

Bizottság, kérdezném milyen állásfoglalás született. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság megtárgyalta és a következő határozatot hozta. Azt javasolja a bizottság 

a képviselő-testületnek, hogy a vállalkozási szerződést a G.R.S. Kft-vel 5.218.482 Ft-

os összeggel kösse meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az elhelyezéssel kapcsolatban? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az elhelyezéssel kapcsolatban pedig javasolja a képviselő-testületnek a bizottság, 

hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a térfigyelő kamerák elhelyezésére az 



ingatlantulajdonosokkal megállapodást kössön évi 10.000 Ft összegű áramfelhasználás 

díjkompenzálásával. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Képviselő-testület véleménye? Amennyiben nincs hozzászólás, akkor, aki a G.R.S. 

Kft-vel a vállalkozási szerződést javasolja megkötni, illetve a határidőt 2015. március 

31-ben javaslom meghatározni az időjárás miatt a kivitelezést, aki egyetért, azt kérem, 

szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

16/2015. (I.27.) Képviselő-testületi 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. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Képviselő-testület 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja, hogy a kamerák magánházaknál kerüljenek elhelyezésre és az 

ingatlantulajdonosokkal a megállapodást megkösse évi 10.000 Ft összegű 

áramfelhasználás díj kompenzálásával, azt kérem, hogy szavazzon. A szavazáskor 4 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

17/2015. (I.27.) Képviselő-testületi 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 díj kompenzálásával. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még itt volt egy kérdésünk, hogy közterület felügyelőt alkalmazni a kamerák 

működtetése során. Jegyző úrral egyeztetve arra jutottunk, hogy Püspökladánynak van 

közterület felügyelője és mivel közös hivatal vagyunk így papírforma szerint 

megoldható, hogy ő lássa el a térfigyelő kamerák működtetését. 

 

4./ Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérem jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést.  

 

Keserű László jegyző 

 A közös hivatal felállásával módosul az óvoda alapító okirata, a 6. és 11. pontot 

érinti. Kérem, a képviselő-testületet szíveskedjenek megszavazni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Tehát az előterjesztést mindenki megkapta, egyértelmű. Aki ezzel egyetért, kérem, 

szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

18/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szerepi Kelemen 

Hétpettyes Óvoda alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5./ Népjóléti Bizottság beszámolója a szociális célú tűzifa támogatásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Előzményként tudni kell, hogy tartott a Népjóléti Bizottság egy gyűlést, amin 

felkérték a polgármestert, hogy számoljon be az előzményekről. A beszámolót 

elkészítettem a szükséges mellékletekkel, igazolásokkal csatolva. Mivel a tűzifának a 

határozat meghozatala, kiosztás megszervezése, kiszállítás a Népjóléti Bizottság 

jogkörébe lett átruházva a rendelettel, ezért kértem az elnök asszonyt, hogy készítsen 

egy beszámolót. Ezzel kapcsolatosan annyi érkezett a beszámolóban, hogy ennek nem 

tud eleget tenni a bizottság, mert véleményük szerint a polgármester saját hatáskörében 

intézte, elvonva a bizottság hatáskörét. Ezt kiegészíteném azzal, hogy a határozatok 

meghozatala a rendelet alapján történt a Népjóléti Bizottság zárt gyűlés keretében 

tárgyalta, erről jegyzőkönyv áll rendelkezésre, tehát egyértelmű, hogy bizottsági döntés 

volt, amin én részt sem vettem. A kiosztás megszervezése nem tudom milyen döntés, 

határozat alapján történt, mivel erre jegyzőkönyvben nyomot nem találtam. Az egy 

dolog, hogy beszélgetünk, abból döntés nincsen. Egy gyűlésen határozattal születnek a 

döntések, erre nem találtam semmilyen visszautalást, viszont a kiosztási lapokon egy 

bizottsági tag neve szerepel átadóként, szóval biztos valamilyen formában ezt 

megszervezték. A kiszállítás módja, beszélgetés szintjén hangzott el, hogy aki tudja, 

elviheti saját maga, de a rendeletnek megfelelően az önkormányzat biztosította a 

díjmentes kiszállítást minden házhoz, és ez abban is igazolódik, hogy átvevő 

személyében sajnos nagyon sok helyen a kiszállító írta alá nem az átvevő, és azokon 

sem szerepel egyetlen helyen sem az én aláírásom, hogy átvettem volna bárki helyett is 

vagy kiszállítottam. Én úgy gondolom ez mind, a Népjóléti Bizottság hatásköre volt. 

Erről nem kaptam egy érdemi beszámolót, úgy gondolom ez egy átruházott hatáskör, ez 

eredetileg képviselő-testületi hatáskör. A képviselő testületet a polgármester képviseli, 

ő jár el a nevében. Ennek megfelelően kezdtem el a tűzifa megvásárlását és az 

igazolásának a módjait. A továbbiakban átruházott hatáskörben számon kérhető lenne a 

bizottság, és erre nem kaptam egy érdemi beszámolót. Kérdezem a képviselő-testületet 

ehhez van-e hozzászólása? 

 

Varró Géza képviselő 

 Várjuk meg a bizottság elnökét, és hozza a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Géza ne haragudj, de folyamatban van egy képviselő-testületi ülés, a napirendi pontokat 

ebben a sorrendben elfogadtuk. Én azt mondom tárgyaljuk tovább sorban. Amennyiben úgy 

gondolja az elnök asszony, hogy készít beszámolót a következő testületi ülésen megteheti, most 



ezen a napirendi ponton legyünk túl. Ezért kérdezném, hogy mi a véleményetek ezzel 

kapcsolatosan. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Én kérdeznék. Tünde, az úgy szabályos, hogy az átvételi elismervényen az átvevőnél a 

kiszállító aláírása van? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem, mivel a rendeletben úgy szerepel, hogy az arra jogosult igazolja az aláírásával az 

átvételt. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Azzal mit csinálunk, amit nem a jogosult írt alá? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valószínűleg ki kell válogatni, és pótoltatni a jogosultakkal, hogy az aláírásukkal 

igazolják az átvételt. 

 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mennyi időnk van erre? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha jól emlékszem február 15. az elszámolási határidő. Célszerű lenne minél hamarabb 

az elszámolást elvégezni, miután határidőben megkezdtük a felhasználást, megtörtént a 

kiosztása, így célszerű lenne minél hamarabb. 

 

Varró Géza képviselő 

 Akkor ezeket visszakérhetjük, a papírokat, amivel átadtuk a fát? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem kérhetitek vissza, hanem neki kellene ülnünk és azt a 307 db papírt átnézni, hogy 

hol nem a jogosult írta alá, és az átadóval keresse meg a jogosultat, hogy az ő aláírása is 

szerepeljen rajta. Szerintem a pontos elszámoláshoz, ezt csatolnunk kell a kincstár felé is. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A pénzügyi elszámolás is február 15? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem, a kiosztás, az elszámolás április. Mi ezt elkezdtük decemberben.  

 

 

Szabó László képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Benne van egyébként a tájékoztatóban, amit szerintem mindenki időben meg is kapott. 

 

Varró Géza képviselő 

 Igen, csak már nem emlékszek. De szerintem február 15. a kiosztási határidő. 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Vagy március 15. vagy április 15., nem tudom megmondani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A támogatási összeget március 31-ig használhatja fel az önkormányzat, melyről 2015. 

április 15. napjáig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tehát ezek a határidők, ezeket minél előbb pótolni kell a megfelelő elszámoláshoz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más vélemény? 

 

Varró Géza képviselő 

 Szerintem nem sok mindenki van, akit át kell nézni. Általában kijött a tulajdonos, aki 

megkapta a fát, és aláírt. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Olyan 30-40%-ban láttam. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Én úgy gondolom utolsó napon 2-3 esetben írt alá a kiszállító. Ott szinte mindig a 

jogosult írt alá. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Hosszúháton például tudom, hogy egy személy vette át több jogosultét. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én azt mondom, hogy pótoljuk. Így tartom jogosnak és korrektnek. Még valakinek 

kérdése? 

 

 

Mile Tünde Enikő képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

 

Varró Géza képviselő 

 Itt van az elnök asszony. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én kaptam írásban egy beszámolót, azért kérdezem van-e még valakinek hozzászólása. 

Parancsolj, Tünde. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Asszony! 

A Népjóléti Bizottság kérésére a 2015. január 13-i ülésére Polgármester Asszony elkészítette a 

szociális célú tűzifa felhasználásáról szóló beszámolóját. A beszámolóban kérdéseket tett fel, 

amelyre választ nem kapott az ülésen, ezért levélben fordult a bizottsághoz, 2015. január 14-

én, hogy a Népjóléti Bizottság számoljon be a szociális célú tűzifa kiosztásáról, kiszállításáról 



illetve az igazolásról, hogy a jogosultak átvették a tűzifát. A bizottság röviden leírta a 

véleményét a képviselő-testület számára, amelyet most az alábbiakkal szeretnénk 

alátámasztani. A 12/2014.(XI.12) számú önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat a 

kiszállításról gondoskodik. Ezen elfogadott önkormányzati rendelet után 2014. november 14-

én a Tabaka Erdőgazdálkodási és Kereskedelmi Bt. és Szerep Községi Önkormányzat adás-

vételi szerződésének 5. pontja szerint a vevő vagy megbízottja a faanyagot a szállítás 

megkezdése előtt a helyszínen megtekinti, minőségi és mennyiségi szempontból átveszi. 

Melyet polgármester asszony aláírásával igazolt. A Népjóléti Bizottság erről nem értesült. A 

polgármester asszony 2015. január 10-én elkészített beszámolója szerint a tűzifát érkezéskor 

megmérette melyet ő illetve megbízottja az aláírásával igazolva átvett. Itt a Népjóléti Bizottság 

tagjai nem voltak jelen. A Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézője elkészítette a Népjóléti 

Bizottság által hozott határozatokat háromszor. Az elsőben 3,08 q fa szerepelt a meghatározott 

3,8 q fa helyett. Itt polgármester asszony telefonált, jelezte, hogy nem volt jó a határozat, 

képviselő társam jelezte, hogy nem jó a határozat. Ezek után beszéltünk róla, hogy 

mindenféleképpen helyesbítésre van szükség, és akkor azt mondtam, hogy várjuk meg, amíg 

kimegy a helyesbítő határozat, és utána kezdődjön meg a kiosztás és kiszállítás. Polgármester 

asszony azt mondta, hogy másnap, hétfőn reggel, a tűzifa kiosztása megkezdődik. Mi úgy 

érezzük, és ez a véleményünk, hogy ezután, ő saját hatáskörében megteremtette és 

megszervezte a kiosztáshoz szükséges mind tárgyi, mind személyi feltételeket. Amit szeretnénk 

még elmondani, hogy a szociális tűzifa nem lett elegendő, mintegy 300 q fa hiányzott. 

December óta keressük az utat, a helyes utat, hogy mit tegyünk. Nem vádaskodunk, ez 

hiányzott, ez a fa mennyiség. Hogy merre lépjünk, számoltunk, osztottunk, szoroztunk, 

megbeszéltünk. Megnéztük a rendelkezésre álló szállítóleveleket, papírokat, szerződéseket, és 

keressük az utat. 2015. január 13-i Népjóléti Bizottsági gyűlésen született egy határozat vagy 

javaslat, ott a Népjóléti Bizottság arra kérte, és arra szavazott, itt van 7 ember, hogy a képviselő-

testület tegyen rendőrségi feljelentést a hiányzó tűzifa ügyében. Sokszor elhangzott már itt, 

hogy esküt tettünk, és kötelességünk van. Most én erre kérem a képviselő-testületet, hogy 

tegyük meg ezt a lépést. Ennyi hozzáfűznivalóm van, köszönöm a szót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Képviselő-testület tagjainak van e hozzászólása, kérdése?  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Én kérdeznék jegyző úrtól, vagy mindegy, aki tud erre válaszolni. Mi van akkor, ha mi 

sejtjük, hogy jóval kevesebb volt a fa, de nem jelentjük? Viszont valaki jelenti a lakosságból. 

Nem merül-e fel, az a gyanú, hogy ha a képviselő-testületnek tudomása volt erről, akkor miért 

nem tett feljelentést. Érhet-e minket ez a vád, ha mi nem jelentjük, de jelenti valaki más. 

 

Keserű László jegyző 

 Alapvetően abból indulunk ki, hogy az önkormányzatnak elszámolási kötelezettsége 

van a pályázattal kapcsolatosan. Ezek nyilván olyan dokumentációk, amelyek olyan adatokat 

fognak tartalmazni, mint jogosultak száma, mennyiség, átvétel igazolása. Ezekkel az 

önkormányzatnak el kell számolni. Ha ezt az elszámolást az önkormányzat pénzügyileg és 

úgymond mennyiségileg, tehát a megítélt támogatásra jogosultak által aláírt igazolás meg van, 

hogy átvették ezt a mennyiséget, akkor jogilag tekinthetjük úgy, hogy ez a pályázat, és ennek a 

lebonyolítása az elszámolással megtörtént, és ha ezt elfogadják, és nem lesz hiánypótlás vagy 

semmilyen más felkérés, akkor ez úgy tekinthető, hogy szabályosan megtörtént. Természetesen 

arra nincs garancia, és azt senki nem tudja megítélni, hogy akár a lakosság köréből, akár 

bármelyik fórum, nem él-e azzal a jogával, hogy a rendőrséghez fordul és feljelentést tesz. Ez 

nem zárható ki az elszámolással. Mi Püspökladányban az utóbbi négy évben elég sűrűn járunk 



bíróságra, mert feljelentések érkeznek a településről. Én azt gondolom, ha az elszámolás 

összeáll és rendben van, akkor a benyújtásának lehetőségével élni kell a testületnek, hogy ne 

essen el a későbbiekben egy ilyen pályázati lehetőségtől. De még egyszer szeretném 

elismételni, hogy arra nincs garancia, hogy valaki nem fog feljelentést tenni. Ha a feljelentés 

megérkezik, akkor a rendőrség vizsgálni fogja az egész pályázati eljárásnak a menetét, 

dokumentumokat fog bekérni, ami alapján meg tudja állapítani, hogy szabályos volt-e a 

pályázat, milyen mennyiségű tűzifát kapott az önkormányzat, hogyan történtek a támogatások 

meghatározásai, hogyan történt a tűzifa őrzése, tárolása, hogyan történt a kiszállítás, és ez 

alapján majd hoznak, vagy hozhatnak egy eredményt, amely alapján rendőrségi szakaszba 

kerül. Köszönöm. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más valaki? 

 

Szabó László képviselő 

 Legutóbb is elmondtam a véleményemet, többen hallották. Én nem akarok vádaskodni, 

főleg azt nem szeretném, hogy itt Szerepen vesszen a fa. Biztos vagyok benne, hogy nem itt 

veszett el, de átnézve a dokumentumokat, nem állunk jól. Ezt a fát mi hivatalosan, aláírva 

átvettük. Viszont a másik az, ahogy jegyző úr is mondta, nekünk ezzel el kell számolnunk. És 

a gondunk, itt fog majd kezdődni, ugyanis a szállítóleveleket, számlákat, mindent be fognak 

kérni. Az a fő gondunk, hogy mi három szállítólevelet kaptunk, magyarul nekünk papíron nem 

érkezett meg elegendő mennyiségű fa. Ezért nem fogunk tudni elszámolni a fával. Ha ezt nem 

tesszük meg, megvádolhatnak minket azzal, hogy még arra sem voltunk képesek, mint 

jóhiszemű testület, hogy a feljelentést megtegyük, ami egyébként állampolgári kötelessége az 

embernek. Továbbra sem vádaskodom, bízom benne, hogy ez valahol el lett írva, nem hiszem, 

hogy ezt a fát bárki ellopta volna.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek, kérdés, hozzászólás? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nekem még van. A szállítóleveleket bekérik? Nekünk van három szállítólevelünk, ami 

19 m3-rel kevesebb hivatalosan. Azt el fogják fogadni, hogy de mi még kaptunk két fuvart, 

amiről nincs papírunk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másodpéldányt hozta a szállító, és azon került levezetésre a hiányzó mennyiség. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tehát arról még van levél, hogy megérkezett a hiányzó mennyiség? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tulajdonosnál lévő másodpéldányon igen. Akkor én válaszolnék még itt a feltett 

kérdésre. 

 

 

Vadász Károly képviselő megérkezett az ülésterembe. 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt egy olyan, hogy helyszíni átvétel. Ezt valóban nem jelezte a cég, hogy szállítják, 

akkor szóltak, amikor már itt jártak. Kértem, hogy mázsálják le a fát. A mérésnél nem volt jelen 

a bizottság, de én úgy emlékszem, hogy mindenki tudott róla, hogy mikor érkezik a fa. Valaki 

az önkormányzat képviseletében egy személy mindig jelen volt, nem hiteles mérést kértem, 

ebben teljesen igazuk van, olyan személyt bíztam meg, akinek jártassága van a fakitermelésben, 

erdészetben, akivel összerakattuk a fát, lemértük. Amikor én érzékeltem, hogy szemmel 

láthatólag kevesebb volt a második fuvar, ezt én a szállítónál illetve a vállalkozónál szóvá is 

tettem. Felkerült a szállítólevélre, hogy addig, amit összeraktunk, 19 m3-rel kevesebb a fa. 

Utána szállítólevél nélkül érkezett a fa, a másodpéldányon írtuk, hogy mennyi érkezett meg, 

közben rakattuk le köbméterre, és ez le volt mérve. A határozat kijavítása, mivel nem voltam 

jelen a bizottsági gyűléseken, az egyik bizottsági tagtól értesültem, hogy milyen mennyiséget 

szavazott meg a bizottság, és utána lakossági jelzés alapján, hogy milyen súly volt rajta, azért 

jeleztem ezt a bizottság elnökének. Már másnap megtörténtek a javítások, illetve határidőket 

határoztunk meg, a határozat meghozatalára, a kiszállítás időpontjára, mivel az volt az 

álláspont, hogy a téli szünet előtt, karácsony előtt érkezzen meg minden családhoz, mert ez egy 

kritikus időszak. Igazodnunk kellett a sárrétudvari hivatalhoz, és az ottani ügyintézők 

munkájához is, azért voltak ilyen szorosak a határidők. Ki lettek javítva a határozatok, ennyit 

tudok ehhez hozzáfűzni. Kérdezném a képviselő-testületet, mit javasol?  

 

Varró Géza képviselő 

 Polgármester asszony, mikor nem kapta meg azt a szállítólevelet, miért nem intézkedett 

tovább? Kocsiba ülni, elmenni az erdészethez, miért nem kaptuk meg, hol van a szállítólevél. 

Eltelt két hónap és nem lett intézkedve.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én akkor azonnal jeleztem mikor ezeket észleltem a cég felé, ennek körülbelül húsz 

ember, aki ott volt a fát pakolni, fültanúja volt, ezt telefonon jeleztem.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Miután kiderült, hogy van hiányunk, mi beszéltünk erről polgármester asszonnyal és 

kértük, hogy hívja fel az erdészetet. Azt mondta polgármester asszony, hogy az erdészet nem 

mondott semmit.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felhívtam az erdészetet, ők állították, hogy a kimért fát, ők leszállították. Ennyire 

jutottam velük. Én akkor úgy emlékszem, hogy amikor megkerestek a képviselők, bizottsági 

tagok, minden szállítólevelet, amin a cég neve, elérhetősége rajta van én átadtam. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Amikor? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amikor jöttetek decemberben, hogy hiányzik 300 q fa. Ez a mai napig érthetetlen 

számomra, hogyan hiányzik. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Az én javaslatom, továbbra is az, hogy a képviselő-testület tegye meg a feljelentést, a 

hiányzó tűzifa ügyében. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én akkor ezt szavazásra is teszem, de jelöld már meg, hogy ki képviselje a testületet. Én 

ugyanis az önkormányzat érdekére ezt sértőnek találom. Amennyiben ezt mi megtesszük, ez 

óhatatlan, hogy az államkincstár felé el fog jutni, és a települést több évre kizárhatják a szociális 

tűzifa támogatásból, valamint a megkapott támogatás esetleg visszafizetésre kerülhet a 

kincstárhoz. Ki az, aki ezt felvállalja? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Szeretném jegyző urat megkérdezni, hogy kinek a feladata, ha a képviselő-testület úgy 

dönt, hogy tegye meg a feljelentést?  

 

Keserű László jegyző 

 A testületet a polgármester képviseli, akadályoztatása esetén az alpolgármester, illetve 

a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény lehetőséget nyújt arra, hogy egyedi 

ügyekben, képviselő is képviselheti a képviselő-testületet. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Annak mi a realitása jegyző úr, hogy bekövetkezik az, amit a polgármester asszony 

mond? Hogy megtesszük a feljelentést és azt vonja maga után, hogy kizárnak minket a szociális 

célú támogatásokból? 

 

Keserű László jegyző 

 Nekem olyan információim vannak, hogy ez a bizonyos hiányzó mennyiség az 

önkormányzat saját forrásából pótolva lett. Így mennyiségileg az elszámolás megoldható. Az, 

hogy a rendőrség, egy feljelentésnél mit állapít meg, az nem biztos, hogy összefüggésbe 

hozható a pályázattal. Kérdés az, hogy a rendőrség egy esetleges nyomozati ügyben a pályázat 

kiíróját, összeállítóját, mennyire vonja be a tényeknek a tisztázása érdekében. Mert akkor a 

szálak felfuthatnak akár a pályázat kiírójáig is. A belügyminisztérium is saját hatáskörében egy 

vizsgálatot lefolytathat. 

 

Szabó László képviselő 

 Azért azt tudomásul kell venni, hogy ez kicsit becsületbeli dolog is. Azért 600 ezer 

forintunkról van szó. Nem tehetjük meg, hogy egy legyintéssel elintézzük, így jártunk. Engem 

a jegyző úr szavai megnyugtattak, hogy ez minket nem zár ki, mert a hiányzó fát pótoltuk 

szerencsére, a saját forrásunkból. Arra a 600 ezer forintra, biztos, hogy szükségünk lesz még. 

Úgy hiszem kötelességünk mindent megtenni, hogy ezt a pénz valami úton-módon 

visszaszerezzük a falunak.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor én szavazásra teszem fel, hogy tegye meg a képviselő-testület a feljelentést, 

és a képviselő-testületet felkérem az alpolgármestert, hogy képviselje, a szükséges 

dokumentumokat a hivatal rendelkezésére bocsátja. Amennyiben így elfogadható, 

kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 

igen szavazattal, és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

19/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendőri feljelentést tesz a szociális célú 

tűzifából hiányzó mennyiséggel kapcsolatban, felhatalmazza az alpolgármestert a rendőrségi 

feljelentés megtételére.  



 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 

6./ Szerep 90 hrsz-ú ingatlan eladási szándék jelzése 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem mindenki előtt ismert, tegnap tárgyalta a bizottság. Ez a mázsaházat takarja, 

a Szerep Községi Önkormányzat működtetésében van, tulajdonjogilag azonban az Kenéz 

Zoltán tulajdonát képezi. Eladási szándékát jelezte, 550-600 ezer forintban határozta meg a 

vételárat, ehhez kértük tegnap a bizottságot, hogy tárgyalja. Született egy állásfoglalás, kérem 

elnök asszonyt, hogy ismertesse.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a következő határozatot hozta. A 

képviselő-testületet arra kéri, hogy a költségvetés ismeretében döntsön a vételárról és a 

megvásárlásról is, mert nem tudjuk, hogy milyen pénzeszközeink vannak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ehhez hozzászólása a képviselőknek? Akkor szavazásra teszem fel, hogy a 

költségvetés ismeretében a későbbiekben döntsünk ezen ingatlan megvásárlásáról. Aki 

ezt elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

20/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szerep 90 hrsz-

ú ingatlan megvásárlásáról a költségvetés megismerése után határoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

7./ Szerep Rácz Béla u. 27. sz. alatti ingatlan eladási szándék jelzése 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szintén tárgyalt róla a bizottság tegnap, és amint ez ismeretes az óvoda udvarának 

bővítéséhez szükség van erre az ingatlanra. Egy probléma merült fel, hogy jelenleg jelzálog van 

rajta, amivel terhelten ezt nem fogjuk tudni megvásárolni. A tulajdonosával beszéltem, azt 

mondta, hogy folyamatban van a jelzálog levétele. Kérném a bizottság véleményét. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Javasolja a képviselő-testületnek a bizottság, hogy amennyiben törlésre kerül a jelzálog, 

azután döntsön az ingatlan megvásárlásáról. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt javaslom a képviselő-testületnek, tehát ha törlésre kerül a jelzálog, tárgyaljunk 

a megvásárlásáról. Aki ezt elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

 



21/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Rácz Béla utca 27. szám 

alatti ingatlan megvásárlásáról a jelzálog törlése után határoz. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

8. Szerep Rácz Béla u. 70. sz. alatti ingatlan ajándékozási szándék jelzése 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tulajdonosa elajándékozná az ingatlant az önkormányzatnak. 2011-ben jeleztük az 

építési hatóságnál, hogy szeméttelepként van használva, leromlott, romos állapotban van. 2014-

ben jutottunk el odáig, hogy az építési hatóság hatósági bontást rendelt el, amit az önkormányzat 

meg is kezdett. Eközben a tulajdonosra szerintem több százezer forinton felüli bírság lett 

kiszabva, aki ennek hatására felajánlotta az önkormányzatnak. Utánanéztünk a tulajdoni lapon, 

egy olyan probléma van, hogy csak a fele az ő tulajdona, másik fele nincs elhagyatékolva, 

valamint jelzálog is van bejegyezve rajta. Erről tárgyalt tegnap a bizottság, az ő véleményüket 

kérném.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azt javasolja a pénzügyi bizottság, hogy ha a tulajdonos rendezi a tulajdoni és jelzálog 

viszonyokat, rendezi a hagyatéki ügyeket, tárgyaljon az ingatlan megvásárlásáról. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt úgy tenném fel szavazásra, hogy amennyiben Mező Károlyné tulajdonos, 

rendezi a hagyatékot, az ő tulajdonába kerül az ingatlan, és jelzálog nem terheli, akkor 

az ajándékozási szándékot a képviselő-testület elfogadja. Kérnék egy szavazást róla. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

22/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Rácz Béla utca 70. szám 

alatti ingatlan ajándékozási szándékát elfogadja, amint Mező Károlyné tulajdonos 

rendezi a hagyatékot, és a jelzálog törlésre kerül. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

9./ Különfélék 

 

1. kérdés 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy szerepi lakos jelezte, hogy mezőgazdasági célú használatra szeretne bérbe venni 

ingatlant. Eddig az volt a gyakorlat, hogy a belterületi mezőgazdasági célú területeket a 

polgármester bérbe adja. Az Szmsz-ben rögzítettük, hogy efelett a képviselő-testület határoz. 

Közben kiderült, hogy több ilyen bérleti szándék is van. Célszerű lenne külön-külön 

megtárgyalni. Az első Varga Zoltán, Szerep József Attila u. 1. szám alatti lakos, aki a 484/2 

hrsz-ú ingatlant bérelte egy termő évre, 20.000 Ft bérleti díjért. Kérném a képviselő-testületet, 

hogy mi a véleménye, 2015-re is adjuk bérbe neki, ugyanezen összegért. 



 

Szabó László képviselő 

 Melyik ez a terület egyébként? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hivatalosan nem legelő, mert egy belterületi rész, de legelő céljára használta, vagy 

kaszálónak.  

 

Varró Géza képviselő 

 Mekkora terület? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 3,84 hektár. Látom ezt a bérleti szerződést, ami megköttetett tavaly május 21-én, semmi 

kifogásom a bérbeadás ellen. Nem tudom jegyző úrnak mi ebben a meglátása, de aki bérbe ad 

földet, és bérbe vesz földet valakitől, annak földművesnek kell lennie, mert ha ez nincs így, 

szabálysértés történik. Nem a bérbeadással van problémám, hanem a bérbeadás szóval, valami 

más megoldást kellene találnunk, hogy tehermentesítsük az önkormányzatot is, meg a 

bérbevevőt is. Ha bérbe adjuk pénzért, azt be kell jelenteni a földhivatalnak. Kinek volt ez 

bejelentve a tavalyi évben? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem nem volt bejelentve, mert ez belterület. A külterületet, szántót, legelőt, ezeket 

kell bejelenteni. Ez egy építési telek, nem legelőnek minősül. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Múlt évben ő gazdálkodott rajta? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen 

 

Vadász Károly képviselő 

 Akkor most miért ne lehetne. 

 

Keserű László jegyző 

 Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nálunk a városfejlesztési, mezőgazdasági és 

környezetvédelmi bizottság átruházott hatáskörben szokott dönteni az ilyen jellegű bérbe- 

illetve használatba adásról. Nem kérjük azt, hogy gazda-e az illető, vagy mezőgazdász. 

Általában ezek a területek nálunk is karbantartás, rendben tartás céljára kaszálónak használják, 

ápolja, gondozza. A bizottság nálunk 5 évre szokta ezeket a területeket használatba adni. Ez 

egy szabályos folyamat, hiszen az elmúlt időszakban egyetlen kormányhivatali jelzés sem 

érkezett a bizottsági jegyzőkönyvekkel összefüggésben, amelyben szabálytalanságot állapított 

volna meg.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Köszönöm szépen, megnyugodtam. 

 

 

 

 

 



Szabó László képviselő 

 Én úgy gondolom, ha tényleg kaszáló, nem fogható művelésre, akkor Zoli 20.000 Ft-ért 

had használja.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Másnak véleménye ezzel kapcsolatban? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Én is támogatom, legalább egy telek is rendben van tartva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérem, aki elfogadja, hogy a 484/2 hrsz-ú ingatlant egy termőévre Varga Zoltán 

József Attila utca 1. szám alatti lakosnak 20.000 Ft bérleti díjért, továbbra is bérbe adjuk, 

kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

23/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep 484/2 helyrajzi számú 

ingatlant, egy termőévre Varga Zoltán Szerep József A. u. 1. szám alatti lakosnak, évi 

20.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Utána nézettem, és több ilyen telek is van bérbe adva. Ezeken is menjünk végig, szintén 

testületi hatáskör, egy gyűlésen tárgyaljuk meg. A következő bérlő Oláh Sándor Nagy u. 18. 

szám alatti lakos, aki a 388-393 helyrajzi számú belterületi ingatlant bérelte. A terület éves 

bérleti díja évi 10.000 Ft-ban volt meghatározva. 

 

Szabó László képviselő 

 Szintén kaszáló céljára? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Aki ezt elfogadja, hogy hosszabbítsuk meg egy termőévre, kérem, szavazzon. 

A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

24/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep 388-393 helyrajzi számú 

ingatlant, egy termőévre Oláh Sándor Szerep Nagy u. 18. szám alatti lakosnak, évi 

10.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő, Mile László Dózsa telep 14. szám alatti lakosnak volt bérbe adva, 

ugyanerről a területről a 385-386 helyrajzi számú terület, ennek 3.000 Ft volt az éves bérleti 



díja. Mile László nem jelezte a bérlési szándékot, hanem Oláh Sándor jelezte erre a területre is. 

Kérdezem a képviselő-testületet, ehhez mi a véleményük, hozzászólásuk. 

 

Szabó László képviselő 

 Ez miért volt ennyivel olcsóbb, kisebb méretű? 

 

Oláh Sándor 

 Nem kisebb, körülbelül ugyanakkora. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Én is szeretném javasolni, ha a terület ugyanaz, akkor kérem a képviselő-testületet, hogy 

legyünk következetesek, ha az egyik ember ennyit fizet, akkor a másik is ugyanannyit. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nem kérdezzük meg Mile Lászlót, hogy nem-e szeretné továbbra is bérelni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én nem beszéltem velük, megmondom őszintén. Lejárt bérleti szerződés, nem 

jelezték, de amennyiben gondolja a képviselő-testület, kérdezzük meg őket, amennyiben 

ők nem kívánják bérelni, akkor az igénytartó Oláh Sándornak évi 10.000 Ft bérleti díjért 

adjuk bérbe. Aki ezt így elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

25/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep 385-386 helyrajzi számú 

ingatlant, egy termőévre, a korábbi bérlő, Mile László Dózsa telep 14. szám alatti 

lakosnak, amennyiben igényt tart rá, évi 10.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 Amennyiben nem kívánja bérelni, akkor az igénytartó Oláh Sándor Szerep Nagy u. 18. 

szám alatti lakosnak, évi 10.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő kérelmet idős Varga Zoltán, Szerep Kossuth u. 43. szám alatti lakos adta 

be, 394-395 helyrajzi számú területre. Azt írja a kérelmében, hogy tavaly tévedésből nem kapta 

meg ezt a területet. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Tavaly miért nem kapta meg? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt nem tudom megmondani. 

 

Varga Zoltán 

 Mire bérbe akartuk venni le lett legeltetve. 

 

 

 



Szabó László képviselő 

 Az a véleményem, ha már osztottuk a kaszálókat, és következetesek akarunk lenni, 

akkor őt is megilleti. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más valakinek hozzászólás? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A bérleti díj? 

 

Szabó László képviselő 

 Évi 10.000 Ft. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor a 394-395 helyrajzi számú területet, évi 10.000 Ft bérleti díjért, idős Varga 

Zoltánnak a képviselő-testület bérbe adja. Aki ezt elfogadja, kérnék egy szavazást. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

26/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep 394-395 helyrajzi számú 

ingatlant, egy termőévre id. Varga Zoltán Szerep Kossuth u. 43. szám alatti lakosnak, 

évi 10.000 Ft bérleti díjért, bérbe adja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Varga Lajos 

 Szeretnék szólni, ha lehet. Tudjátok ti is, hogy éveken keresztül én tartottam rendben az 

apáméktól az én házamig tartó területet. Zsurka Imiék bérelnek 7 hektárt Rácz Erzsébettől. Én 

is szeretnék kibérelni, évekig én tartottam rendben. Én úgy gondolom, hogy tettem a faluért, és 

teszek annyit a mai napig is, hogy megérdemeljem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a gondom, hogy én úgy tudom, az a terület, teljesen magántulajdonban van, nem 

önkormányzatiban. Annyit tudok javasolni a testületnek, hogy nézzük meg ezt a területet 

helyrajzilag, Lajos add be a kérelmet írásban, és a következő testületi ülésen meg fogjuk 

tárgyalni. Így elfogadható a testület számára? Lajos neked is elfogadható? 

 

Varga Lajos 

 Köszönöm szépen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

 

 

 



27/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Lajos Szerep Hajnal u. 21. 

szám alatti lakos bérbevételi szándékát, a kérelem és a tulajdonjog ismeretében a 

következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja. 

 

Határidő: Következő képviselő-testületi ülés 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

2. kérdés 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt félig-meddig tárgyaltuk, hogy a szerepi édesanyák szeretnék, ha legalább 

tanácsadásra kijönne egy gyermek szakorvos. Ennek védőnő is utána nézett, mindjárt 

megkérem, hogy mondja el, valamint jelen volt Dr. Késmárky Kodak András háziorvos, és ő is 

elmondta, hogyan tud minket segíteni. Edit, kérlek, ismertesd. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Felhívtam a területi illetékes kórházat, aki olyan tájékoztatást adott, hogy jelenleg is 

Mszsz kiszállás keretében működik a tb finanszírozásos mszsz útján. Havonta egy alkalommal 

jár az autó körbe, jelenleg öt településen. Ezt csak délutáni órában lehet megvalósítani, nagyon 

kint vagyunk a körből. Havi egy alkalommal lenne, elég rövid időt takar, ezért nem kell fizetni, 

de ez nem a beteg gyerekek ellátására vonatkozik, itt nem lehet még receptírás sem. Olyat nem 

lehet, ami a háziorvosunk hatáskörébe tartozik. Ehhez kell az ő hozzájárulása is, ha ezt igényli 

a fenntartó, mert a fenntartónak kellene benyújtania egy írásos kérelmet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ahogy doktorúrral és Edittel is beszéltük, csak szűrővizsgálatot végezhetnének. A 

szűrővizsgálatokon háziorvos vagy védőnő bármilyen rendellenességet észlel, ugyanúgy 

szakorvoshoz küldi a gyermekeket, ugyanezt tudná tenni a kijáró gyermekorvos is. Doktornő 

gyermek infektológus szakvizsgával is rendelkezik, tehát gyermekgyógyászat terén is van 

tapasztalata, a férje is helyettesíti néha, ő pedig gyermeksebészeti szakvizsgával rendelkezik. 

Doktorúr ajánlott fel nekünk pályázati lehetőséget, amelyhez felmérő lapokat kell kitölteni. 

Nem voltatok itt az elején, alpolgármester asszony javasolta, hogy a testület, illetve 

intézményvezetők, hozzanak létre egy teamet. Le fogjuk fénymásolni ezt a kérdőívet, ezt a 

védőnő, óvodavezető, illetve iskola intézményvezetője, valamint a képviselő testületből 

alpolgármester asszonyt javasolnám még, lévén, hogy ő is közelebbi kapcsolatban van 

gyerekekkel. Írják össze, beszéljék meg, és doktorúr erre lehetőséget adott, hogy akár 

egészségügyi, akár anyagi problémáknál, iskola felszereléseknél tudnák támogatni ezeket a 

lakosokat. Több karitatív szervezettel is kapcsolatban áll, és támogatná ezt a kezdeményezést.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Szívesen benne vagyunk. 

 

Szabó László képviselő 

 Az iskola részéről én támogatom. 

 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt kérném, szavazzuk meg ezt a négytagú teamet. Tagjai, amennyiben elvállalják, 

Bácsó Balázsné védőnő, Szabó László iskolaigazgató, Galgócziné Gyányi Edit 

óvodavezető, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, készítsék el ezeket a felmérő 

lapokat, és Késmárky doktorúrral a kapcsolatot felvéve keressék meg a lehetőségeket, 

hogyan tudnánk a településen élő gyerekeket, családokat jobban támogatni. Aki ezzel 

így, egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

28/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bácsó Balázsné védőnőt, 

Szabó László iskolaigazgatót, Galgócziné Gyányi Edit óvodavezetőt, Kenéz Szilvia 

Magdolna alpolgármestert, hogy készítsék el a felmérő lapokat, valamint vegyék fel a 

kapcsolatot Dr. Késmárky Kodak Andrással. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

3. kérdés 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Bizottsági szinten már volt róla szó, hogy érkezett egy programfelhívás, Magyarország 

legszebb konyhakertjei pályázat tekintetében. Ehhez, hogy csatlakozni tudjunk, egy 

szándéknyilatkozatot kell visszaküldeni a település nevében. Kérdezném a bizottságot, hogy 

mit tárgyaltak róla. 

 

 Mile Tünde Enikő képviselő 

 Nagyon jó felhívásnak tartom. Olyan sok virágos ház van már nyáron a községünkben, 

és ezzel is még szebbé tehetnénk, akár önkormányzati szinten, a virágosládákat beültetni, 

reméljük az óvása is ugyanúgy megtörténik. Én támogatom mindenképpen a csatlakozást, akár 

önkormányzati szinten, akár egyesületek szintjén, külön családok is bekapcsolódhatnak ebben 

a versenybe. Ahogy értelmeztem a felhívást, egy szándéknyilatkozatot kell tenni, és itt falun 

belül saját magunknak tudjuk megteremteni, illetve kihirdetni az eredményeket, jelképes 

jutalommal, egy kis összefogás, egy közös cél valósulna meg. Esetlegesen a népjóléti bizottság 

vállalja, hogy meghirdeti, összeírja, hogy ki az aki szívesen részt venne. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Milyen kategóriában csatlakozzunk, erről beszéltetek-e? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Erről nem beszéltünk. Szerintem ez annyira változó, meg kell hirdetni, megnézni mire 

jelentkeznek az emberek és annak függvényében. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Meg lehet hirdetni, mind a 7 kategóriát. 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy javaslat, hogy mind a 7 kategóriát hirdessük meg.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Melyiket zárnátok ki? 

 

Vadász Károly képviselő 

 Nem szabad kizárni egyiket sem. 

 

Szabó László képviselő 

 Közösségi szinten az iskola partner lenne például. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Persze, meg egyesületek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, hogy az önkormányzat szándéknyilatkozatot nyújtson be, hogy 

csatlakozni kíván ehhez a lehetőséghez minden kategóriában, kérnék egy szavazást. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

29/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot nyújt be, hogy 

csatlakozni kíván a „Magyarország legszebb konyhakertjei” pályázathoz, minden 

meghirdetett kategóriában. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

4. kérdés 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az óvoda áramhálózatának felújításáról beszéltünk az előző gyűlésen, és kértük az 

óvodavezetőt, hogy egy részletes árajánlatot kérjen. Elkészült az árajánlat, az óvoda 

beszámolójánál már tárgyaltuk, hogy tervezzük be az óvoda költségvetésébe, ebben az évben a 

felújítását mindenképp végezzük el. Ezzel kapcsolatban van e hozzászólás. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A pénzügyi bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a 2015.évi költségvetésbe tervezze be az óvoda elektromos hálózatának a 

javítását.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Testületnek a véleménye? Akkor kérnék egy szavazást, arról, hogy beépítésre 

kerüljön az óvoda költségvetésébe. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

30/2015. (I.27.) Képviselő-testületi határozat: 

 



 


