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b.) rendelete:  

határozatai: 79 - 86 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 
1./ Beszámoló a 2014. évi rendőrségi tevékenységről 

Előadó: Aranyi István rendőrkapitány 

2./ Pályázatok benyújtásához szükséges határozatok /Szóbeli előterjesztés/ 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Püspökladányi Közös Önkormányzatai Hivatal SZMSZ módosítása 

Előadó: Keserű László jegyző 

4./ Határozat kiegészítések /Szóbeli előterjesztés/ 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Lakossági jelzések  

 

 

H A T Á R O Z A T 

 
 

79/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 28-i nyilvános képviselő-

testületi ülés és közmeghallgatás jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

80/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

81/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014.évi rendőrségi 

tevékenységről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

 



  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-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,  

Kenéz Szilvia Magdolna, Mile Tünde Enikő, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá: Rácz Lajos ügyintéző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

   

   

 

Igazoltan távol tartózkodik: Szabó László, Bácsó Balázsné, Vadász Károly képviselők 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1604 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Üdvözlöm az ülésen megjelent vendégeket, képviselőket, és jegyző úr képviseletében 

Rácz Lajos ügyintézőt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 4 

jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt. Aki ezzel 

egyet ért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

79/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 28-i nyilvános képviselő-

testületi ülés és közmeghallgatás jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A napirendi pontokat módosítással kívánom feltenni szavazásra. 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

1./ Beszámoló a 2014. évi rendőrségi tevékenységről 

2./ Pályázatok benyújtásához szükséges határozatok /Szóbeli előterjesztés/ 

3./ Püspökladányi Közös Önkormányzatai Hivatal SZMSZ módosítása 

4./ Határozat kiegészítések /Szóbeli előterjesztés/ 

5./ Lakossági jelzések  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben nincs, 

akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt 

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

hozták: 

 



80/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

1./ Beszámoló a 2014. évi rendőrségi tevékenységről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felkérném akkor kapitány urat, hogy a település lakosait tájékoztassa az elmúlt évi 

rendőrségi munkáról. 

 

Aranyi István 

 Tisztelettel köszöntöm önöket a rendőrkapitányság állománya és vezetése nevében. Azt 

hiszem, először számolok be a képviselő-testületnek mióta vezető vagyok. Ott kezdeném, 

hogy tájékoztatom önöket, hogy mik voltak a célkitűzéseink 2014-re. Ezek lényegében 

összecsengenek azzal, amit én az ide érkezésemkor 2013. december elsején elterveztem, hogy 

mit szeretnék megvalósítani. Első és legfontosabb feladatunknak tartottuk a bűncselekmények 

számának a csökkentését. Ezzel összefüggésben két olyan momentumot határoztunk meg a 

közterületi rendőrszolgálat vonatkozásában, ami reményeink szerint hozzájárult ehhez a 

bűncselekmény szám csökkenéshez, másrészt pedig azt szerettük volna, hogy a rendőri 

jelenlét közelebb kerüljön a lakossághoz, érzékelhetőbb legyen, és közvetlenebb kapcsolat 

alakuljon ki a rendőrök és az önök által képviselt lakosság között. Azt is szerettem volna, ha 

nem csak gépkocsizó rendőrt látnak, hanem látnak gyalogos, kerékpáros és egyéb rendőrt is. 

Így kialakul egy bizalom, kezdetben csak köszöntek, másnap már mernek kérdezni, aztán már 

esetleg segíteni is tudnak a munkatársainknak felderíteni. Kapitányság vonatkozásában elég 

nagy problémát jelentett, amikor ide érkeztem a baleseti helyzet. Ez 3 év után először 

növekedett a rendőrkapitányság területén és a megyei tendenciával ellentétes volt. Egyrészt 

szereztünk egy traffipaxot, amit csak a rendőr-kapitányság üzemeltet önállóan, ez azt jelenti, 

hogy 30-40-szeresére nőtt a kapitányság területén a sebességmérések száma. Ez a 

sebességmérő korábban ott dolgozott, ahol a balesetek voltak, tehát nem az volt a cél, hogy 

ott eldugjuk, hanem megelőzzük a legnagyobb baleseti veszély forrást. A következő a 

külföldiek vonatkozásában egy olyan jogintézményt vettünk elő, ami korábban már megvolt 

a szabálysértési törvényben, de sajnos a kapitányság területén nem alkalmazták. Korábban, ha 

külföldivel szemben helyszíni bírságot, szabálysértési bírságot szabtunk ki, akkor amennyiben 

elhagyta az országot, akkor a szankciót velük szemben nem lehetett érvényesíteni. A 

szabálysértési törvényben van egy olyan lehetőség, hogy a külföldi állampolgárt, ha 

megállítjuk, és a helyszínen biztosítjuk a feltételeket, akkor úgynevezett visszatartás 

jogintézményével a helyszínen be lehet hajtani azt a bírságot. Ezt kezdtük mi el alkalmazni. 

A helyszínen biztosítottunk egy pénzkezelőt, valutaváltási lehetőséggel, és addig a jármű 

forgalmi engedélyét visszatartottuk, amíg ki nem egyenlítette a bírságot. Amiben nem igazán 

tudtunk eredményt elérni, az egyrészt az ittasság volt. Nagyon fontosnak tartom, egyrészt a 

bűncselekmény szám csökkenést, az intézkedéseken belül súlyozást szerettünk volna 

bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a bűnügyi szempontból fontosabb ügyekre próbáltam a 

munkatársaimat bíztatni, arra fektettünk nagyobb energiát. A bűncselekmények elkövetőinek 

az elfogása, a tettenérés, az előállítások, a büntető feljelentések. És amit kevésbé akartam az 

a helyszíni bírság, és a szabálysértési feljelentés. Ott abból indultunk ki, hogyha egy lakosság 

közeli kapcsolatot akarunk kiépíteni, akkor ezeket a szankciókat vissza kell venni. Itt az 

alapelv az volt, hogy figyelmeztessünk, aztán bírságoljunk csak, tehát a fokozatosságot kértem 



a munkatársaimtól, illetve az arányosságot. És akkor nézzük, hogy mit mutatnak a 

számadatok. Először néhány adat a rendőrkapitányság vonatkozásában. 2014-ben a 

rendőrkapitányság területén 747 bűncselekmény vált ismertté, ennyit regisztráltunk, ennyiben 

fejeződött be az eljárás. Az azt jelenti, hogy a 2013. évi 1127-nél jóval kevesebb, és ha azt 

mondom, hogy 2010-ben ez a szám 1620 volt, akkor megállapítható, hogy számokban 

kifejezve egy jelentős eredmény. Amíg én vissza tudtam kutatni a bűncselekményi számokat, 

a rendőrkapitányságon 1000 alatti bűncselekmény szám még nem volt. Ami nagyon fontos, 

hogy ezen belül jelentősen csökkent a kiemelt bűncselekmények száma is. Amit még 

fontosnak tartok kiemelni, hogy kint a közterületen elkövetett bűncselekmények számában is 

van egy jelentős csökkenés. Az elmúlt évben 236, az idén 157 bűncselekmény történt a 

közterületen és ezen belül a kiemelt bűncselekmény szám is csökkent. A balesetekről is 

szeretnék néhány szót szólni, 2013 évben 61 személyi sérülés és baleset történt, az elmúlt 

évben pedig 44. Ez egy óriási mértékű csökkenés. Gondolom, hogy a korábban is említett, 

külföldiekkel szembeni szankcionálás eredménye, hogy egy külföldi okozott csak balesetet a 

rendőrkapitányság területén. Amiben nem sikerült eredményt elérnünk, az a kerékpáros 

balesetek. A traffipaxok felszerelésével szinte megszűnt a sebesség túllépések okozta 

balesetek száma. Sajnos van ezen kategórián kívül, sok más miatt okozott baleset. És akkor 

nézzük a települést, hogy hogy alakultak ezek a számok. az elmúlt évben, 2013-hoz képest 

41%-kal csökkent a településen az ismertté vált bűncselekmények száma, ami azt jelenti, hogy 

58-ról 34-re csökkent ez a szám. Én úgy gondolom, hogy ez még mindig magas szám, de ha 

visszalapozunk néhány évet, akkor már nem olyan magas. A kiemelten kezelt 

bűncselekmények 50-ről 32-re csökkentek, a közterületen elkövetett bűncselekmények 13-ról 

6-ra. ezen belül kiemelt kategória 10-ről 6-ra. Ami fontos, a súlyos testi sértések 6-ról 3-ra, a 

testi sértések összesen 8-ról 4-re csökkentek. Amiben nem értünk el eredményt az sajnos a 

garázdaság, tavaly is, tavalyelőtt is 5-5 alkalommal történt. 34-ről 23-ra csökkent a lopások 

száma. A szabálysértések 18-ról 21-re növekedtek. Szeretném elmondani, hogy a nyomozási 

eredményességi mutatója a rendőrkapitányságnak tavaly 63-64% volt az előző évi 50% 

helyett. Ez azt jelenti, hogy minden 2. elkövetőt sikerült a munkatársaimnak megtalálni. 

Szerencsére a település a baleseti érintettség szempontjából jó helyen van. Az intézkedési 

mutatók: 4 helyett 8 embert fogtunk el, ebből tetten értünk tavalyelőtt 2-t, tavaly 7-et. 32 

helyett 54-et állítottunk elő, döntő többségét bűncselekmény elkövetése miatt, elővezetni 6 

helyett 18-at vezettünk elő, büntető feljelentések 13-ról 29-re nőttek. A biztonsági 

intézkedések 7-ről 18-ra emelkedtek. Amit ígértem az megvalósult önöknél, de kapitánysági 

szinten is, az itt kiszabott helyszíni bírságok 177-ről 88-ra csökkent, a feljelentések 32, illetve 

38 történt szabálysértési ügyben. Reményeim szerint, ezen számadatokat, az önök 

véleményei, tapasztalatai is alátámasztják. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm az 

önkormányzat, a pedagógusok, a családsegítők, polgárőrség segítségét, támogatását. 

Szeretném azt is kiemelni, hogy önök közül is egyre többen segítenek nekünk, remélhetőleg 

ez köszönhető annak a szemléletmód váltásnak, amit korábban kifejtettem. Köszönöm a 

figyelmet, van-e kérdés? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdezném a képviselő testület tagjait van-e kérdésük Kapitány úrhoz? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő  

 Nekem lenne. Először is szeretném megköszönni a beszámolót. Egy részletes és átlátható 

munkáról van szó. A statisztikai adatokból kiderül, hogy a bűncselekmények száma csökken 

szerencsére, úgy gondolom, hogy ez köszönhető egyrészt a rendőri jelenlétnek, másrészt az 

emberek is megtanulnak védekezni és egyfajta összefogás is megfigyelhető. Én szinte 

mindennap találkozom a biharnagybajomi őrs rendőreivel, KMB-sekkel. Akár az iskolában 



is. Összefogásban a polgárőrséggel, eddigi tapasztalatok szerint a rendezvényeken 

megjelennek. Amit kiemeltem még, hogy nagyon jó, hogy kiépül a kamerarendszer, remélem, 

hogy ez is segíteni fogja a munkát és a közbiztonság javulását, hiszen a rendőri jelenlét 

egyfajta visszatartó erő. A hosszúhátiak véleményére majd kíváncsiak leszünk. Köszönöm a 

munkájukat és szeretnék a továbbiakra is eredményes együttműködést kívánni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lakosság észrevétele, esetleg kérdések kapitány úrhoz? Nincs. Akkor én is szeretném 

megköszönni a szép, tartalmas és hatékony beszámolót. Mindenképpen javulás tapasztalható. 

Saját részről, mi magunk is észleljük a hivatalban, hogy kevesebb a büntetések kiszabása, 

tehát nem az a célja a rendőrségnek, hogy bírságoljon. Valóban javult a lakosság hozzáállása 

is. A körzeti megbízottakkal is heti szinten találkozunk, magam is figyelem, és jó látni, hogy 

az utcán végigmegy egy rendőrautó. Külön köszönöm Kapitány úrnak, hogy bármilyen 

jelzéssel, észrevétellel fordulunk a kapitánysághoz, azonnal reagál rá, mindig segítőkészen áll 

hozzá. Én megmondom őszintén, többször panaszkodtam a KMB-sek illetve a rendőrség 

jelenlétére, Kapitány úr azonnal intézkedett, megerősített járőr szolgálatot kaptunk, amit 

külön köszönök, és bármi történik, az önkormányzat sérelmére elkövetve azonnal nagy 

létszámban itt vannak és segítenek. A KMB-sek az iskolával, nyugdíjas klubbal szoros 

kapcsolatot tartanak, oda is mindig bemennek, ha itt vannak. Április 30.-ával átadásra kerül a 

térfigyelő kamerarendszerünk, megnyugtatom a lakosságot, hogy néhány kamera már be van 

kötve és a Biharnagybajomi Rendőrőrsön látják a képeket, így 24 órás felügyelet alatt áll a 

település. Köszönjük szépen Kapitány úrnak, és a kollegáinak a munkáját. 

 

Aranyi István  

 Nagyon örülök, hogy kiépült a kamerarendszer. A kamerarendszer nekünk sokat segíthet 

ebben, hogy javuljon még tovább a helyzet. Illetve amiről még nem volt időnk beszélni: 

visszaérkezett Főkapitány úr jóváhagyásával az együttműködési megállapodás, így elsejétől 

teljesen hivatalosan működhet ez a rendszer. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha nincs több kérdés, akkor megkérem, hogy aki a beszámolót elfogadja, szavazzon. A 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

81/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014.évi rendőrségi 

tevékenységről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

2./ Pályázatok benyújtásához szükséges határozatok 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Második napirendi pontunk a pályázatok megtárgyalása. Településünknek elég szűkös az 

anyagi helyzete, a fejlődéshez, fejlesztéshez mindenféle támogatást, pályázati lehetőséget 

szeretnénk kihasználni. Most is tervek készítése van folyamatban intézményekkel, utakkal 

kapcsolatban. Ami most konkrétan benyújtásra kerül, van egy pályázati kiírás a 



gyermekétkeztetés feltételeinek a javítására, megkérném Galgócziné Gyányi Edit 

óvodavezetőt, hogy tájékoztasson minket bővebben. 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Tudja a képviselő testület is, hogy sok problémánk akad a mindennapi munkavégzéssel. 

Ez egy olyan pályázat, ahol a tervezett beruházás 95%-át biztosítaná a forrás, 5% 

önkormányzati forrásra lenne szükség. A részletes elkészítési tervnél inkább Incikének adnám 

át a szót, ő jobban tudja, hogy a konyhán mire lenne szükségünk. 

 

Turcsányiné Bene Irén élelmezésvezető 

 Az írásos anyagot eljuttattuk a képviselő testületnek. Tudni kell, hogy a pályázat kéri a 

különböző szolgáltatóktól, illetve a beruházást végző cégektől az árajánlatokat. Ezt még nem 

kaptuk meg. Ezek ismeretében fog összeállni a végleges pályázat. Napelemeket szeretnénk 

elhelyezni a konyhára, ez a pályázat ki is van erre hegyezve, hogy energetikai korszerűsítést 

valósítsunk meg, azontúl, nyílászárók cseréje szükséges lenne. A világítótestek cseréje is 

szükséges. Szennyvízelvezető rendszer újbóli kiépítése, vagy szerves javítására. Valamint 

szeretnénk egy központi páraelszívót beépíttetni, mert ugye akkor működnek a gázzsámolyok, 

ha a páraelszívó be van kapcsolva. Gyakorlatilag ehhez olyan légköbméter van meghatározva, 

hogy 3 gázzsámoly működhet egyszerre. Mi 4-et szeretnénk, és egyébként is egyszerűbb 

lenne, olcsóbb lenne üzemeltetni a központi páraelszívót. Kapacitás bővítés szempontjából is 

adnánk be a pályázatot, így 400 adag ételt tudnánk főzni, ezzel a Segítő Kezeknek is tudnánk 

segíteni, ha több adagot adnánk át. Az összes többi, ami fel van sorolva, a jelenleg meglévő 

hiányosságok pótlása, vagy a jelenleg meglévő eszközeink kopás miatti cseréje, vagy 

egyszerűen modernizációs szempontból vannak feltüntetve. Itt kiemelném, ami számomra 

nagyon-nagyon fontos, hogy 400 főre tudnánk beszerezni étkészletet, és ha települési 

rendezvény van, egy kicsit igényesebben tudnánk megteríteni. Tudjuk, hogy forráshiánnyal 

küszködik az önkormányzat, így úgy gondoltuk, hogy az 5%-os önrészt, úgy próbálnánk meg 

kikalkulálni, hogy az a természetben összejöjjön, gondolok itt arra, hogy közmunka program 

bevonásával készülne el a szennyvíz program, a nyílászárók cseréje, kőműves munkák, festő 

munkák, és minden, amit meg lehet oldani így. A január elsejétől életbe lépő és szeptember 

elsejétől szankcionálható új közétkeztetési törvény olyan konyhatechnológiát kérnek tőlünk, 

amire jelenlegi a konyha nem alkalmas. Ilyen például a légkeveréses sütőnek a használata. 

Tehát szeretnénk, ha ezt a pályázatot az önkormányzat benyújtaná. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Lehet én voltam a figyelmetlen, de mennyi ennek a pályázatnak akkor a végösszege? 

 

Turcsányiné Bene Irén élelmezésvezető 

 Azt még nem tudjuk, mert árajánlatokat kell hozzá bekérnünk. Készülnek a tervek, készül 

a tervezői árbecslés. Már volt nálunk egy mérnök, aki felmérte a központi páraelszívónak és 

légkondicionálónak a költségeit, illetve holnap érkezik az az úr, aki a napkollektort fogja 

árajánlatba felmérni. Az összes többit majd ennek függvényében tudjuk, mert az 

eszközbeszerzés maximum 50%-a lehet a teljes költségvetésnek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én még ezt annyival egészíteném ki, hogy 2006-ban volt a konyhának egy felújítása, 

illetve eszközbeszerzés, ami akkor nagyon modernnek számított, de az menet közben derült 

ki, hogy az elektromos rendszer az nem bírja, hiába van egy szuper toronysütőnk, csak éppen 

használni nem lehet, mert akkor az óvodában nincsen áram. Én is mindenképpen támogatni 



tudom ezt a pályázat benyújtást. És mivel ez pénzbe nem kerül, helyi munkával sikerül 

megoldani, külön öröm. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Úgy gondolom, hogy minden pályázatot meg kell ragadni, de már olyan sok van tervben, 

hogy ezzel nem számoltunk, a költségvetésben nem terveztünk erre, igaz hogy ez 

humánerőforrást vesz igénybe, de el fogjuk ezt bírni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Be vannak ütemezve a pályázataink, ez nem azt jelenti, hogy most beadunk 20 pályázatot 

és 2015. évben mindenbe bele fogunk és azonnal megcsináljuk. Ezeket hosszabb időtartamra, 

évekre osztottuk be és általában azokat a pályázatokat nézzük, amik 100%-os 

finanszírozásúak, tervezőkkel én úgy beszéltem meg, hogy elkészítik a terveket, a pályázatba 

ezeket be lehet építeni, ezeket a tervezési díjakat, és akkor fizetjük ki, amikor nyert a pályázat. 

Ha nem nyert, akkor majd benyújtják a számlát, és majd akkor kell fizetnünk, tehát ezek nem 

most rögtön aktuális pénzügyi kiadásokat jelentenek. Az óvodai eszközbeszerzésnek és 

fejlesztésnek most van a határideje, most lehet beadni, és itt sokat számít, hogy melyik 

pályázat érkezik be a leghamarabb, mert ugye forráskimerülésig szólnak a pályázatok. Emiatt 

lenne fontos döntenünk. Az óvoda és élelmezésvezető lelkesen belefogtak, pályázatírót se 

vesznek igénybe, ketten írják, árajánlatokat mindent ők szereznek be, és mivel nekünk ez 

anyagilag nem jelent plusz költséget, én mindenképpen a támogatását javaslom. Aki a 

pályázat benyújtását támogatja, szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

 

82/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatására a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda vonatkozásában pályázatot 

nyújt be, a pályázathoz szükséges 5 %-os önrészt vállalja.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik ilyen pályázati lehetőség a nyári gyermekétkeztetés. Ez 43 illetve 53 munkanapot 

jelent a nyár folyamán, június 16.-ától augusztus 30.-áig lehet, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek számára. Ezt 100%-osan finanszírozzák. Ez önerőt nem 

jelent, ez 100%-osan támogatott. Azt beszéltük meg az óvodavezetővel, hogy a tavalyi évben 

az vált be a legjobban, hogy elhordták az ebédet. Azonban azt figyelembe kell venni, hogy 

nem azonos egy iskolás gyermek és egy óvodás gyermek étkezési adagja, ezen, nem 

szeretnénk problémát a nyár folyamán. Aki a pályázat benyújtását támogatja, szavazzon. A 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

83/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyermekszegénység elleni program 

keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatásra pályázatot nyújt be. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása. Ez az 

úgynevezett ÖNHIKI támogatás, amit minden évben benyújt az önkormányzat. Ezt jelenleg 

is összeállították a kolleganők. A képviselő-testületi határozat megléte a feltétel, és 29 millió 

Ft-ot tud igényelni az önkormányzat. Természetesen ezt majd a belügyminiszter felülbírálja, 

hogy kapunk-e támogatást. Ezek általában kifizetetlen számlákra megy, azonban nem kell 

megijedni, mert nem ennyi tartozása van az önkormányzatnak. Ebben benne vannak 

különböző intézmények, közösen fenntartott pl. a Segítő Kezekhez hozzá kell járulnia az 

önkormányzatnak, közös hivatalhoz szintén fizetnünk kell, ezeket a kiadásokat is mind 

tartalmazza. Ez központilag egy EBR rendszerben jelenik meg, meghatározott célokra lehet 

beadni, a belügyminiszter konkrétan meghatározza, hogy mire mennyit lehet fordítani, 

visszafele is el kell számolni vele. Kérdezem a képviselő-testület tagjait van-e ezzel 

kapcsolatban kérdésük? Amennyiben nincs, akkor, kérem, aki támogatja a pályázat 

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

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

84/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli 

támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázaton 

rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot nyújt be. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

3./ Püspökladányi Közös Önkormányzatai Hivatal SZMSZ módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felkérném Rácz Lajost, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Rácz Lajos 

 Minden évben április és május környékén történik a polgármesteri hivatal 

minőségirányítási rendszerének a felülvizsgálata. Ennek egyik eleme, hogy a polgármesteri 

hivatal különböző szabályzatait felülvizsgáljuk. A legfontosabb ilyen szabályzat az SZMSZ 

és ennek a felülvizsgálata során megállapították a kollégák, hogy több elem aktualizálása 

szükséges. Ennek egyik fő indoka, hogy március 1-től átalakult a szociális ellátásoknak a 

rendszere, ami miatt az egyes támogatásoknak az elrendezését módosítani kellene az SZMSZ-

ben, illetve több különböző technikai jellegű módosítás is szükséges. Ennek értelmében 

belekerült Szerep Önkormányzat internetes címe, illetve az irodák feladatkörei lettek 

módosítva. ezeket a módosításokat az első melléklet tartalmazza. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tehát ez mindössze technikai módosításokat jelent, alapvető feladatellátásában illetve 

összetételében nem fog változni a hivatal működése, struktúrája. Van-e kérdés? Kérem, aki 

elfogadja a módosítást, szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

 

 

 

 



85/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján 2015. április 30-

ai hatállyal 

- elfogadja a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosító okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerint; 

 

- elfogadja a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az előterjesztés 2. melléklete szerint 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Keserű László jegyző 

 

 

4./ Határozat kiegészítések /Szóbeli előterjesztés/ 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő lenne a határozatok kiegészítése. 2014. évben Zsurka Imréék jelezték 

nekünk, hogy ahogy a Sportpálya le van kerekítve, ott az önkormányzat tulajdona csak a 

kispadokig van. Az azon kívül eső rész viszont az ő legelőjükből lett lekerítve, ezt akkor a 

képviselő-testület meg is szavazta, hogy hajtsunk végre egy cserét egy másik önkormányzati 

tulajdonú földdel. Erről akkor el lett fogadva egy határozat, most már ügyvéd előtt volt, 

viszont most derült ki, hogy pontatlan. Pontosan meg kellene benne helyrajzi szám szerint, 

hektár szerint határozni mindent. Erről kellene egy kiegészítést tennünk. A szavazáskor 4 

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

következő határozatot hozták: 

 

86/2015. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonjog rendezés céljából 

területrendezést és csereszerződést javasol a 365 hrszú sportpálya 1 ha területére Zsurka Imre 

családi gazdálkodóval.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az elmúlt testületi ülésen Varga Lajos adott be egy kérelmet. A Hunyadi utcán van egy 

ingatlan, ami az ő tulajdonát képezi, amit az önkormányzat használt azzal a tudattal, hogy az 

övé. Neki mindenképpen kaszálóra lenne szüksége, erről beszéltünk is, hogy ami benn van a 

vasút felől, két építési telek, az az önkormányzat tulajdona, és akkor ezt használatra cseréljük 

meg. Utána viszont felmerült az, hogy nem jó csere volt, mert ami ott van építési telek, az egy 

pihent föld, amit az önkormányzat is tudna használni. Erről kérném a véleményeteket, hogy 

ahhoz, hogy ez a csere létrejöjjön így maradjon ez a határozat, vagy visszavonjuk és mindenki 

használja az eredeti földterületét? 

 

Varró Géza képviselő 

 Hogy is volt az? Szántót akartunk abból csinálni? Hogy is határoztunk? 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. De akkor úgy határoztunk, hogy történjen meg a csere. Viszont utána azt beszéltük, 

hogy azt a pihent földet mi is tudnánk hasznosítani. Mi legyen akkor a végleges álláspontunk? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Szerintem szóljunk Lajosnak, hívjuk meg a következő testületire, és beszéljük meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor ezt elnapoljuk a következő gyűlésre.  

 

5./ Lakossági jelzések 

 

 Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A lakossági észrevételeket, jelzéseket, javaslatokat szeretnénk meghallgatni.  

 

Mile Tibor lakos 

 Azt szeretném kérni, hogy a képviselő-testület anyagait, a gyűlések jegyzőkönyveit 

tegyék közszemlére. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tibi, ezt annyiban módosítottuk, hogy videofelvétel készül a gyűlésekről, ami a honlapon 

lesz megtalálható. Sajnos még technikai finomításokra van szükség, de amint tudjuk, fel 

lesznek töltve az új honlapra. Így bárki, bármikor megnézheti. A képviselő-testületi gyűlések 

meghívói is kifüggesztésre kerülnek, én ezt rendszeresítettem úgy is, hogy minden hónap 

utolsó keddén van testületi ülésünk 14 órától. Nyílt ülés, bárki, bármikor bejöhet, 

meghallgathatja, amennyiben napirenddel kapcsolatos a hozzászólása, szót is kap, 

hozzászólhat. A jegyzőkönyvek pedig itt a könyvtárban megtalálhatóak, egy példány itt van, 

nyilvánosak. 

 

Mile Tibor 

 Szerintem ezt így nem lehet követni. 

 

Horváth Jánosné 

 Igenis, hogy lehet követni. Minden hónap utolsó keddén van a gyűlés 14 órától, ezt 

mindenki tudja, bárki bejöhet, én is mindig rendszeresen ott vagyok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mivel nyilvánosak a gyűlések, én szeretném is, ha minél többen eljönnének. Akit érdekel 

bármikor bejöhet és meghallgathatja. Én igyekszek nyilvánossá tenni, azért van a 

videofelvétel is. 

 

Vadász Zoltánné 

 Én még azt szeretném megkérdezni, már ha itt van az óvodavezető, hogy aki betöltötte a 

3. életévet az mehet óvodába? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Jelenleg folyik az óvodában a felmérés, hogy hány szülő kívánja igénybe venni 

nyáron az óvodát. Tudjuk, hogy nagyon sok szülő dolgozik, ezt meg fogjuk oldani az 

óvodavezetővel. 

 



Gali Károlyné  

 Hozzá szeretném fűzni, már ha itt vannak a szülők, hogy mostantól csak az kap családi 

pótlékot, akinek a gyereke rendszeresen jár óvodába. Tehát 20 napos igazolatlan hiányzás után 

a családi pótlékot megvonják. Orvosi igazolás kell a hiányzás igazolására. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az óvodáztatási támogatással a szülők odafigyeltek a gyerek járatására, de szó van erről, 

hogy meg fog szűnni, akkor számoljon vele mindenki, hogy a családi pótlékjába kerülhet ez. 

 

Varga Andrea 

 Erzsike néni mondandójához fűzném, hogy erről minket, szülőket tájékoztattak az 

óvodában. Ki van függesztve az új törvény. Ezzel minden szülő tisztában van. Szerintem eddig 

is ritka volt, hogy valaki nem hordta a gyereket óvodába.  

 

Székelyné Gombos Ilona Irén 

 A Hosszúháti-Püspökladányi út helyzetéről lehet valamit tudni? Mert nekünk kerülni kell 

Szerep-Sárrétudvari fele, ha Püspökladányba akarunk menni, mert az az út katasztrófa, pláne 

busszal. Több lakos érdeklődött efelől, mert veszélyes az az útszakasz. A Volán nem jelzett 

valamit? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Évek óta szeretnénk, ha a közút ezt javítaná, sajnos nem sok eredménnyel jártunk eddig. 

Az elmúlt években volt egy olyan kezdeményezés a rendőrség részéről, amikor végig járták a 

KMB-sek, lefotózták az útszakaszokat, és az ő javaslataikkal, észrevételeikkel küldtük el a 

közútkezelőnek, akkor történtek javítások. Most az az elképzelésem, hogy a KÖSELY Zrt-vel 

fogjunk össze, akik ott vannak vállalkozók, a Volán bevonásával írjunk egy támogató 

nyilatkozatot és ezt a közútkezelőnek elküldjük, hátha hamarabb észreveszik, hogy járhatatlan 

az az út. 

 

Székelyné Gombos Ilona Irén 

 Idősebb lakosság kérése, hogy a temetőhöz buszmegállót létesítsenek, mert idősek 

esetében a faluból visszasétálni nem egyszerű. Ritkán is járnak a buszok, és erre valamilyen 

megoldás lenne-e? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez is szintén egy régi probléma. Az a kitételük, hogy buszmegálló öbölnek kell lennie. 

Nem elég, hogy leteszünk egy buszmegálló táblát és várakozót. Vagy egy olyan helynek kell 

lennie, ahol meg tud fordulni a busz, vagy pedig egy buszváró öblöt kell kialakítani, ami több 

milliós nagyságrendű. Sajnos továbbra is a buszvezető jóindulatában kell bízni. Sajnos erre 

anyagi hiány miatt nincs lehetőség. 

 

Székelyné Gombos Ilona Irén 

 Utolsó kérdés. Hosszúhátra az orvos kijön-e. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Folyamatban van, régen könnyű helyzetben voltunk, hisz a mi háziorvosunk járt ki a 

szociális lakókhoz is, így a hosszúháti lakosok is igénybe tudták venni, amikor kint volt. Mióta 

új orvosunk van, ő ugye nem praktizál az otthonban. Doktornővel zajlanak az egyeztetések, 

hogy hetente egyszer menjen ki Hosszúhátra, a Szociális otthon biztosítaná a helyet. De én 



úgy gondolom, hogy jelenleg jól működik a tanyagondnoki szolgálat, általad van egy 

kapcsolattartó személy, bármi van, szólsz és megoldjuk a problémájukat. 

 

Székelyné Gombos Ilona Irén 

 Még egy kérdés eszembe jutott. Megtalálták az állomás felé a régi járdát, viszont ott sem 

végig, csak egy része van meg, és jelezni szeretném, hogy ott viszont a közvilágítás nem 

működik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, erről én is tudok. Hosszúhát ugye speciális helyzetben van sajnos világítás és víz 

ügyében is. Mi nem az E-ON-nak fizetünk a közvilágításért, hanem a KÖSELY-nek, mert ő 

biztosítja a lakosoknak az áramot. Ők is tartják karban a közvilágítást is. A járda folytatását 

pedig betonlapokkal szerintem meg tudjuk oldani, a tanyagondnokunkkal majd egyeztetünk 

erről. 

 

Gombos Anikó 

 Másik óriási probléma, hogy mindenki egy lakcímen lakik. Erre lehetne-e valami 

megoldás? Hogy legyen lakcímünk házszámmal, mert a lakcímkártyánkon nincs házszám. 

Viszont hivatalos helyekre ez elengedhetetlen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van házszám egyébként, én elárulom. Úgy szerepel hivatalosan, hogy Hosszúhát Á.G., 

utca nincsen, de házszám van. Amennyiben behozzátok a lakcímkártyát, tudunk módosítani 

házszámot. Viszont akkor ez egy jó alkalom, hogy elnevezzük azt az egy utcát. Egyébként is 

úgy terveztem, hogy a következő ülésünk kihelyezett ülés lesz Hosszúhátra, hogy az ottani 

lakosok is megkapják a nyilvánosságot, és akkor ezt ott napirendre vesszük.  

 

Egri Imréné 

 A tanyagondnoki rendszerrel sincsenek tisztában igazából a hosszúhátiak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó, akkor május utolsó keddjén testületi ülés Hosszúháton, ugyanilyen közmeghallgatás 

keretében. Felvesszük napirendi pontok közé a tanyagondnoki rendszer szolgáltatásait és az 

utca elnevezést. Emellett el tudom mondani, hogy Hosszúhát nagyon szépen alakul mióta a 

közfoglalkoztatás ott is rendbe van szedve, felügyelet alatt van. 

 

Horváth Jánosné 

 Én sérelmezni szeretném azt, hogy én is a lakcímem miatt lettem elutasítva a 

lakástámogatásból. 8 évig jó volt a cím a képviselő-testületnek, mióta átkerültünk 

Püspökladányba el lettem utasítva, mert a számláim nem azon a számon vannak, ami a 

lakcímkártyámban szerepel. Decemberig volt odaítélve nekem ez a pénz, közben csak 

februárig kaptam meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Teljesen jogos a felháborodás, viszont a jogszabályok átalakultak, illetve Sárrétudvari 

hibázott, amikor egész évre írta meg a határozatot, nem pedig csak február 28-ig. 

Püspökladány teljesen korrektül jár el most ebben a helyzetben. Nálunk az okoz problémát, 

hogy a házak számozása meg lett változtatva évekkel ezelőtt. A számlák viszont nem lettek 

átíratva. Érdemes lenne mindenkinek egy tulajdoni lapot beszerezni, azon már a jó házszám 

van. Lakcímkártyával együtt a szolgáltatóhoz elküldeni, hogy javítsák ki. És akkor, ha már 



így összegyűltünk, népszerűsíteném A legszebb konyhakertek című versenyünket, illetve a 

közelgő Május elsejei ünnepségünket, melyet most először a hivatal előtt fogunk 

megrendezni, reggel 8 órától. Felhívnám a figyelmet a mézes-sütemény sütő versenyünkre is, 

asszonyok, lányok tessék jelentkezni. A hosszúhátiakért pedig kimegy a tanyagondnoki busz 

és haza is viszi őket. Mindenkit szeretettel várunk. 

 

 

 

 

 

 

 


