
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 25-i 

nyílt testületi ülésének 

 

 

 
a.) rendelete: 9 

b.) határozatai: 137-144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda tájékoztatója a tanévkezdéssel 

kapcsolatban /Szóbeli előterjesztés/ 

Előadó: Galgócziné Gyányi Edit 

2./ Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési 

megállapodás megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

3./ Helyi szerkezeti terv módosításának megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

4./ Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

5./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

törvényességi felhívás 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

6. Demens ellátás bevezetése 

 Előadó: Tóthné Verő Tünde 

 7./ Különfélék 

             - ÖNHIKI beadásáról tájékoztatás /Szóbeli előterjesztés/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H A T Á R O Z A T 

 

 
137/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 25-i Képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

138/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

139/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szerepi Kelemen 

Hétpettyes Óvoda beszámolóját a tanévkezdéssel kapcsolatban 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

140/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja Szerepi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

141/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos 59/2007.(X.09) sz. határozattal 

elfogadott szerkezeti tervet a 0182/4 és 0216 hrsz. állattartó telepeket és a mezőgazdasági üzemi 

területeket érintő, a Cívisterv BT (felelős tervező: Zsemberi István) által készített vonatkozó 

dokumentációja módosított „T-1m” jelű településszerkezeti tervlapja és módosított leírása 

szerint a lefolytatott államigazgatási egyeztetési eljárásnak megfelelően módosítja. 

 

Határidő: elfogadást követő 15. napon. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 



142/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívását tudomásul vette, a feladat ellátásának teljesítésére határidő hosszabbítást kér. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

143/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 új szolgáltatásként az idősek nappali ellátása keretében, a demens személyek nappali ellátásának 

bevezetését jóváhagyja. Az engedélyezett 50 fő ellátotti létszámon belül 47 fő idős és 3 fő 

demens személy ellátását kívánja ezzel biztosítani. Az új ellátás bevezetésének költségvetési 

kihatása nincs. 

 

 megbízza a polgármestert, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnökének a döntésről 

szóló határozatot haladéktalanul küldje meg. 

 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

144/2015. (VIII.25.) 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 

 

 

 

 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 25-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, Vadász Károly, Varró Géza 

képviselők 

 

Távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő, Szabó László képviselők 

 

Jelen van továbbá: Keserű László jegyző 

                                 Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.10 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent Képviselőket, és Jegyző Urat. 

Jegyzőkönyv vezetésére felkérném Andróczki Dórát. Aki ezzel egyetért, kérnék egy 

szavazást. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

137/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. augusztus 25-i Képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda tájékoztatója a tanévkezdéssel 

kapcsolatban /Szóbeli előterjesztés/ 

2./ Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési 

megállapodás megtárgyalása 

3./ Helyi szerkezeti terv módosításának megtárgyalása 

4./ Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának megtárgyalása 

5./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

törvényességi felhívás 

6. Demens ellátás bevezetése 

 7./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérnék egy szavazást. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 



138/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda tájékoztatója a tanévkezdéssel 

kapcsolatban /Szóbeli előterjesztés/ 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Edit, megkérnélek, hogy tájékoztass bennünket. 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető  

 Az új nevelési évre tizenhat gyereket írattak be, így összesen hetven fő a létszáma az 

óvodának. Az alapító okiratunk szerint a maximális létszámunk hatvanhat fő, de mivel a 

fenntartó 20 %-os létszámtúllépést engedélyezhet a nevelési év kezdetén, így ehhez kérném a 

fenntartó önkormányzat engedélyét.  

 Ma elkészült a beszoktatási terv, ki is tettük, mert a szülők nagyon várják, hogy mikor 

jöhetnek a gyerekek óvodába. Idén is három csoport indul. A kiscsoportot meg kellett 

osztanunk, mert nagyon sokan vannak. A terem mérete nagy probléma. A huszonhárom 

kiscsoportos gyermek egy huszonnyolc négyzetméteres csoportszobában kénytelen lenni, mert 

a középsősök huszonkét fő, ebből egy gyermek sajátos nevelési igényű, ő három főnek számít. 

Így ott is 24 fő a számított létszám. A nagycsoportos korosztály pedig huszonöt gyermek. Hat 

óvodapedagógusunk van, tehát három csoportot tudunk indítani.  

 A gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek száma hatvanhét. A nevelési év 

kiemelt feladata felkészülni a tanfelügyeleti ellenőrzésre, az oktatási hivataltól meg is kaptuk 

az értesítést, hogy 2016-ban lesz ellenőrzés. Két pedagógus minősítésére is sor kerül. Nagyon 

fontos az ötéves önértékelési program és az éves önértékelési terv elkészítése, mert ez 

tanfelügyeleti ellenőrzésnek és a minősítésnek is az előfeltétele. A személyi feltételekről is 

mondanék egy pár szót. Az engedélyezett létszámunk ebben az évben tizenhét fő, ebből hat fő 

óvodapedagógus, három dajka van, egy pedagógiai asszisztensünk és egy kisegítő dolgozónk. 

A konyhánál egy élelmezésvezető, két szakács, és három konyhai kisegítő. Az élelmezésvezetői 

feladatokat szeptember 1-től új dolgozó fogja ellátni. A feltételekről is szólnék egy pár szót. 

Most is tart a festés és takarítás. Tavasszal megtörtént az elektromos hálózat korszerűsítése. 

Tárgyi eszköz beszerzésünk nem volt az idén, csak kisebb javítások. A nagy probléma a 

csoportszobák mérete. A másik probléma a gyermekek tisztasági- és rajzfelszerelése, amit 

korábban pályázatból vásároltunk meg, most ilyen forrásunk nincs. További gond még a 

csapadék mennyisége, az irodánk a tető szigetelése miatt beázik, de már nem csak a mennyezet, 

meg a fal ázik, hanem a laminált padló is. Ennyit szerettem volna elmondani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Van élelmezésvezető? 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető  

 Van új jelölt, a régi szeptember 1-től új munkahelyre szeretne menni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A pénzügyes kolleganők kint voltak, és mondták, hogy egy nyilatkozatot alá kell vele 

íratni, hogy vállalja a belső ellenőrzés során kimutatott hiányért a felelősséget. 



Keserű László jegyző 

 Beszéltük ezt ma Pandur Erika kolleganőmmel, olyan lehetőség is felmerült, mielőtt 

munkahelyet váltana, egy nyilatkozatot kellene aláírnia, amely arról szólna, hogy az ő munkáját 

ellenőrizendő belső ellenőrzés után közreműködik a jelentésben megállapított tények rendezése 

érdekében. Ismerve Incit ez nem lesz akadály. A másik, hogy ha megtörténik a belső ellenőrzés, 

szeretnénk, hogy ez még szeptemberben megtörténjen. Ha olyan megállapítások kerülnek 

leírásra, ami bármilyen munkajogi problémát, vagy anyagi vonzatot állapítanak meg, ha meg is 

szűnik egy munkakör, a munkajogból adódó igények mind a munkavállaló, mind a munkáltató 

részéről, egyik napról a másik napra nem évülnek el. Ott még lehet követelést állítani. A 

biztonság érdekében ezt az első lépcsős nyilatkozatot megcsináljuk, és szeptemberben pedig 

szeretném, ha minél hamarabb megtörténne ez az ellenőrzés. Terveink szerint 2014. 

szeptemberétől visszamenőlegesen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mennyibe került tavaly a tisztasági csomag? 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető  

 Tavaly ötvenhárom gyereknek vettük meg, így háromszáztizenhétezer forintba került egy 

évre. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezt nem terveztük be most magunknak ugye? 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető  

 Én sem néztem meg a költségvetésünkben, hogy szakmai anyagra lehet-e vásárolni, de 

ugye az nem ez. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyelőre meg kellene kérni a szülőket, hogy egy ideig próbáljanak segíteni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdése még ezzel kapcsolatban? Azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a 

tájékoztatót. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

139/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szerepi Kelemen 

Hétpettyes Óvoda beszámolóját a tanévkezdéssel kapcsolatban 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 



2./ Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás 

megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Annyi módosítás történt, hogy a székhelyük József Attila utca 6. szám volt, és kérték, hogy 

a vasút állomás szolgálati lakását kapják meg. Ezt kellene módosítani az együttműködési 

megállapodásban. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 5 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

140/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja Szerepi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

3./ Helyi szerkezeti terv módosításának megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel szintén mindenki tisztában van. Lassan egy fél éve van folyamatban a szerkezeti terv 

és építési szabályzat módosítása, ami a ZM Nagisz és Zsurka Imre kérésére történt. A 

költségeket természetesen a két fél állta. Minden irat megérkezett hozzá. Van egy határozati 

javaslatunk, aki elfogadja ezt, kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

141/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos 59/2007.(X.09) sz. határozattal 

elfogadott szerkezeti tervet a 0182/4 és 0216 hrsz. állattartó telepeket és a mezőgazdasági üzemi 

területeket érintő, a Cívisterv BT (felelős tervező: Zsemberi István) által készített vonatkozó 

dokumentációja módosított „T-1m” jelű településszerkezeti tervlapja és módosított leírása 

szerint a lefolytatott államigazgatási egyeztetési eljárásnak megfelelően módosítja. 

 

Határidő: elfogadást követő 15. napon. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

4./ Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának megtárgyalása 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ehhez volt egy rendelet tervezetünk is. Az elmúlt testületi ülésre került kiadásra. Aki ezzel 

egyet ért kérnék egy szavazást. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2015.(VIII.26.). sz. rendelete 

az 1/2007.(X.09.) sz. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának  módosításáról. 

 

 



Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban Étv.) 13.§. (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Étv. 16/A. 

(1) bekezdésében és az alaptörvény 32. cikk. (1.) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (IX.8.)  Kormány rendelet  41. §-a eljárási rendjét követve a 9. melléklet 

alapján véleményezési jogkörben eljáró 

 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,  

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

  Katasztrófavédelmi Hatóság,   

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi  

  Főosztály, 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, -   

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

  Főosztály, 

- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály, 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda, 

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 

- Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Főépítésze, 

- Budapest Főváros Kormány- hivatala, Építésügyi, Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és  

  Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály, 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, és Törvényességi  

  Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítésze 

  véleményének kikérésével, 

a Korm rendelet 40.§. – ában biztosított véleményezési jogkörben eljáró  

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, és Törvényességi  

Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítésze végső 

véleményének kikérésével 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el: 

 

 

 

 

 

1.§. 

 

(1)  A Helyi Építési Szabályzat rajzi melléklete a 0182/4 és 0216 hrsz. helyrajzi számú telkekre 

és környezetükre, a 4.1 jelű területegységre vonatkozó  

        Sz-1/d jelű szabályozási tervlappal egészül ki, amely az egybeszerkesztett Sz-1/m jelű 

        Külterületi tervlapra történő felvezetését követően hatályát veszti. 

 



 

2.§. 

 

(1)    A Helyi Építési Szabályzat 15§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

        „ Az övezetbe a mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak. Az övezetben a    

mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek és 

szállítóeszközök tárolása, karbantartása, nagyüzemi állattartás, állattenyésztés és 

mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari 

tevékenység célját szolgáló építmények helyezhetők el. 

 

(2)    A Helyi Építési Szabályzat 15§ (2) bekezdésének táblázatában a legnagyobb 

építménymagasság értéke ‹12,5 m - re módosul. 

 

3.§. 

 

(1)   A Helyi Építési Szabályzat 29.§ (3) bekezdésében a teleknagyság 10 000 m2 (1 ha) –ra 

módosul. 

 

(2)   A Helyi Építési Szabályzat 29.§ (4) bekezdésében a „lakóépületek elhelyezhetőségének 

feltételei” kifejezés  „egyéb feltételekre” pontosul, és törölve a telekterületre vonatkozó 

a) alpont. 

 

4.§. 

 

(1)  A Helyi Építési Szabályzat 30.§ (3.) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

       „Épületeket a legalább 10 000 m2 (1,0 ha) nagyságot elérő területen lehet  

        elhelyezni, szabadon álló beépítési móddal, maximum 7,5 m építménymagassággal,  a  

        telekterület legfeljebb 3%-os beépítésével. Lakóépület  a megengedett 3%-os beépítettség  

        felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m  

        lehet.”   

 

 

5.§. 

 

(1)   Ez a rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba. 

 

        2015. augusztus 25. 

 

 

                               Keserű László                                                Tóthné Verő Tünde 

                                     jegyző                                                            polgármester 

 

 

5./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

törvényességi felhívás 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az anyagot mindenkinek kiküldtük, a kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, hogy 

nem tettünk eleget, hogy megpályáztassuk. Ismeretes, hogy törvénysértést követtünk el, és 

kérjük a kormányhivatalt az eljárási határidő módosítására, és megismertük felhívás tartalmát. 



Egyszer harminc nappal meghosszabbíthatjuk, de ez komplikált, mert ki kell jelölnünk a 

szennyvíztelepet. Volt egy próbálkozás pályázati felhívásra, ami eredménytelen volt, mert nincs 

szennyvízbegyűjtő telep, ahová vihetik a háztartási szennyvizet. Ezt pedig senki nem fogja 

engedni, hogy vigyük hozzá. A környezetvédelmi hatóságtól kell kérni engedélyt, hogy 

kijelöljünk egy szennyvíztisztítót. Ha megvan a kijelölés, akkor írhatjuk ki a pályázatot. Ez 

hosszabb idő, nekünk sajnos másik hivatalra kell várnunk, addig várnia kell a 

kormányhivatalnak is. Aki egyetért azzal, hogy tudomásul vettük a törvényességi felhívást, és 

határidő hosszabbítást kérünk, kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

142/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felhívását tudomásul vette, a feladat ellátásának teljesítésére határidő hosszabbítást kér. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

6. Demens ellátás bevezetése 
  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez már két éve van folyamatban nálunk, illetve szóban. Magasabb normatívát jelent. 

Három fő demens ellátását szeretnénk bevezetni. Nem igényel külön anyagi hozzájárulást, a 

jelenlegi dolgozói létszámmal megoldható lenne. Kaptunk egy határozati javaslatot, hogy az 

ötven fő nappali ellátott létszámba negyvenhét fő idős és három fő demens személy ellátása 

kerülne be. Ezek után tudunk a Segítő Kezek, illetve a Társulási Tanács Elnöke felé intézkedni 

a határozattal. A működési engedélyt módosításra adják be. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megvan a három demens? 

 

 Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, bár többet is be tudnánk vonni, azonban létszámfüggő. A jelenlegi ellátás keretein 

belül meg lehet így oldani. Három főhöz a szociális munkás részmunkaidőben elég. Át tudjuk 

vezetni, hogy aki eddig a gyermekjóléti feladatokat látta el, négy órában továbbra is 

gyermekjóléti feladatokat, négy órában pedig a demens ellátást tudja csinálni. Ezért nincs 

költségvetési kihatása. Egy fő demens ellátottra 550 eFt az évi normatíva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdése van-e? Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

143/2015. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 új szolgáltatásként az idősek nappali ellátása keretében, a demens személyek nappali ellátásának 

bevezetését jóváhagyja. Az engedélyezett 50 fő ellátotti létszámon belül 47 fő idős és 3 fő 

demens személy ellátását kívánja ezzel biztosítani. Az új ellátás bevezetésének költségvetési 

kihatása nincs. 

 



 megbízza a polgármestert, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnökének a döntésről 

szóló határozatot haladéktalanul küldje meg. 

 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

7./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megérkezett a támogatói okirat, 4,5 millió Ft-ban részesül az önkormányzat. Részletezi a 

feladatokat. Az óvodai feladatellátásra kaptunk 612 562 Ft-ot. Ez nem teljesen fedezi, volt egy 

dolgozó, aki tavaly lett volna jubileumi juttatásra jogosult, idén pedig nyugdíjba megy, az 

óvodavezető kérésére ezt engedélyeztem ebből az összegből. Az Orvosi Ügyelet Kht-nak öt 

havi számlával tartozunk, ebből három havit beletettünk az ÖNHIKI-be. Villamos energina 

felhasználása esetében takarékoskodnunk kell. Szeptember 30-ig lehet beadni az ÖNHIKI 

következő ütemét, úgy beszéltük a kolleganőkkel, hogy megvárjuk az augusztus 30-at és az ott 

lejáró számlákból fogunk kijelölni. Előreláthatólag az élelmezési költségekkel együtt 10 millió 

forint lesz, majd szelektálnak, ami nem felel meg nekik. Erről azonban kell egy képviselő-

testületi határozat, hogy be kívánjuk adni az ÖNHIKI támogatást, a pénzügyesek által kiszámolt 

összegre. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

144/2015. (VIII.25.) 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 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Napok óta tárgyalok egy úrral, aki felajánlotta, hogy a településről szóló első írásos emléket 

pergamenre veti magyar és latin nyelven is. Küldött nekem egy mintát e-mailben. Nagyon szép. 

Szerinte az első valós forrásban 1219-ben említi Szerepet. A költsége százezer forint. 

Szeretnénk nyolcszáz éves évfordulót ünnepelni, mert ha Anonymust vesszük mérvadónak, ő 

895-re teszi az első dátumot. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Meg kell próbálni, hátha lesz pályázat. 

  

 Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Fekete Ilona mondta, hogy megjelentek a pályázatok. Mondtam neki, ha csinál egy nyertes 

pályázatot, egy jó programsorozattal, akkor rábízzuk annak a napnak a szervezését. Csak 

pályázati pénzből tudunk egy színvonalas programsorozatot összeállítani. Az aratónapot 

beleírtuk, illetve a nyugdíjas egyesület is jelezte, hogy jövőre a huszonöt éves évfordulójukat 



ünneplik, ők is csinálnának egy rendezvényt. Év végén gondolkodnunk kell, úgy felépíteni egy 

programtervet.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha a költségvetést tárgyaljuk, akkor mindenképpen beszélnünk kell erről.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Akkor lehet, már lekésünk róla. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A pályázatot már szeptemberben le kell adni. Ha nyertünk, akkor kell tárgyalnunk róla. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A busszal kapcsolatban van-e már árajánlat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Minden cégnek van egy kvótája, hogy mennyit hozhat be egy adott év alatt. Mivel mi 

nagyon későn kaptuk meg a határozatot, így nem sok lehetőség maradt. A Peugeot volt csak 

megfelelő, a mérete és a motorválaszték miatt. Tanyabuszként fog szolgálni, szükség van a 

hárompontos kerekesszék rögzítésre. Kapunk rá pluszban vonóhorgot is. Megkötöttük az 

adásvételi szerződést, a Hajdú Takaréknál megindítottuk a hitelkérelmet. Az előző buszt pedig 

olyan két millió forintos áron meg fogjuk hirdetni.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Van egy javaslatom. Van egy püspökladányi vállalkozó, aki bérbe ad autókat. Hegedűs 

Lászlónak hívják, azt hiszem. Ki is kellene takarítani, mire megnézné. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A polgárőrök pályázata is párhuzamosan fut, nekik is támogatást megelőlegező hitelt kell 

felvenniük, aminek kitétele még, hogy a Skodát forgalmazó cégnek a Porsche Banknál van 

számlája, csak Budapesten van kirendeltségük, és nyitni kell náluk egy számlát. Ma volt 

lehetőség Debrecenben nyitni, ezt meg is tették. Várják az autót ők is, holnap szabad lesz a 

busz, neki kell állni egy nagytakarításnak. Edit megkérnélek, hogy vedd fel ezzel az úrral a 

kapcsolatot.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Rendben, rá is kérdezek a mai nap folyamán.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdés? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Azt mondd már el Tünde, hogy milyen intézkedés történt a kóbor kutyákkal kapcsolatban? 

Tudom, hogy beszéltél egy sintérteleppel. Esetleg jegyző úr kiegészíthetné, hogy van-e ennek 

valami törvényes megoldása? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sok kóbor kutya van. Debrecenben van egy sintértelep, felvettem velük a kapcsolatot, 

kérdeztem, hogy térítés ellenében begyűjtenék-e a kutyákat? A válasz határozott nem volt.  

 



Keserű László jegyző 

 Ez nálunk Püspökladányban is nagy probléma. Van gyepmesteri telepünk, de a személyi 

és a technikai feltételek is olyanok, hogy nem hatékony. Az Újtelepen mindennaposak a 

bejelentések. Beszéltem állatorvosokkal is, azt mondták, hogy ha be is fogjuk az állatot, nehéz 

beazonosítani, ugyanis nem leolvasható chipeket ültettek a kutyákba. Szerencsénk van azonban, 

mert van állatmenhely telepünk, amit Joó Attiláné üzemeltet. Segíteni szoktak a befogásban, és 

az elhelyezésben. De ettől még, ez egy elég nagy probléma. Az lenne hatékony, ha ezek az ebek 

befogásra kerülnének, és tudnák azonosítani. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Biztos vagyok benne, hogy itt a kóbor kutyákban nincs chip. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Végre az állam is észrevette, hogy ez így problémás. Jövőre új lehetőségek nyílnak a 

startmunka programokban. Volt egy ilyen lehetőség a jelentkezésnél, hogy állatmenhely 

létesítése. Mi ezt a lehetőséget be is jelöltük. Ha kapunk rá pénzt, akkor csinálunk magunknak 

egy sintértelepet. A működtetést és az egyéb költségeket azonban kérdéses, hogyan fogjuk 

megoldani. Próbáltam Joó Attilánéval beszélni, de nem tudják fogadni ők sem a szerepi ebeket, 

mert tele van náluk a telep.  

 

Kovács József lakos 
 Mi az oka annak, hogy nem tudtunk bejutni a tornaterembe? 

 

Szabó László képviselő 

 Csak annál lehet kulcs, aki közalkalmazott. Asztalos Józseffel ezt kellett volna letisztázni. 

Ő pedig azt mondja, hogy az iskola akadályozza a munkájában. Nem rendeltetésszerűen lett 

használva. Amíg ezeket meg nem beszélem az edzővel, addig nem lehet. Támogatom a 

birkózást, ezután is fogom, de a szabályokat mindenkinek be kell tartania.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Egy olyan megállapodást, amiben benne van, hogy teljes felelősséggel tartoznak az ott 

leltárba vett dolgokért, és az iskola állapotáért. Valamint vállalják, hogy kitakarítják. 

 

Szabó László képviselő 

 Így van, eddig sem volt semmi gond. Megírjuk a megállapodást. És le kell ülnöm a KLIKK 

vezetőjével, hogy mik a felvételek. Még azt sem tudom, hogy az új kulcsot kinek fogom tudni 

odaadni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdése? Az ülést bezárom. 

 

   
   


