
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i 

 rendkívüli testületi ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 164-166 
 

 

TÁRGYSOROZATA 

 

 

1./ Járási Szintű Esélyteremtő Programterv megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
 

H A T Á R O Z A T 

 
 

164/2015. (X.20.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 20-i Képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

165/2015. (X.20.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

166/2015. (X.20.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökladányi Járás Járási Szintű 

Esélyteremtő Programtervét elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

  



 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-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, Szabó László, Varró Géza 

képviselők 

 

J e l e n v a n n a k továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

 

Távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő képviselő 

   

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.11 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 6 képviselőből 5 jelen van. Jegyzőkönyv 

vezetésére felkérném Andróczki Dórát. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

164/2015. (X.20.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 20-i Képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az alábbi napirendi pontot javaslom megtárgyalásra: 

 

 1./ Járási Szintű Esélyteremtő Programterv megtárgyalása 
 

Aki egyetért a napirendi javaslattal, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

165/2015. (X.20.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 



 

1./ Járási Szintű Esélyteremtő Programterv megtárgyalása 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Október 22-ig a járási esélyegyenlőségi programot el kell fogadni. Van-e valakinek 

kérdése? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Szeretnék bővebben tájékoztatást adni. Püspökladány bonyolította az egész programot. 

Van az esélyegyenlőségről szóló jogszabály, amely alapján minden településnek kötelező helyi 

esélyegyenlőségi programot alkotni. Ez kötelező, mert bizonyos pályázatok feltétele is ez. 

Előírja a jogszabály, hogy két évente felülvizsgálatot kell elrendelni. Értékelni kell a 

megvalósult, és meg nem valósult pontjait. Az EU pályázati ciklusában olyan pályázatok 

fognak megjelenni, amely a területi együttműködéseket szolgálja. Tulajdonképpen így nem 

törvényi előírás, hanem pályázati lehetőség. Az EU felé lehet így dokumentálni, hogy járási 

szinten milyen problémák kerülnek elő. A lényeges, hogy az intézkedési programok benne 

legyenek, amelyek pályázati kiírási lehetőséget teremtenek. Ha ezt a programot elfogadják, 

megkapják a lehetőséget, hogy bizonyos pályázatok keretében igazolják azt, hogy az 

együttműködés megtörtént. Mindenki érdeke, hogy a települések pályázati pénzekhez jussanak. 

A záró rész az, hogy több rendezvényt tartunk, amelyeken ismertetjük a lakossággal, hogy ilyen 

program létezik. A testületnek joga van módosítani, de akkor minden település képviselő-

testületének össze kellene ülnie újra. A polgárőrségnek is van közbiztonsági programja, ez 

hasonló. A másik lényeges dolog, hogy nem tartalmazhat olyan elemet, amely valamelyik helyi 

esélyegyenlőségi programban nincs benne.   
 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A helyi esélyegyenlőségi program módosítását hónapokkal ezelőtt elfogadtuk. Átnéztem a 

mostani elektronikus anyagot. A lényegi rész az utolsó tíz oldal, amely ránk nézve nagyon 

fontos. Nem vagyunk a többi településtől lemaradva. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 2013-ban alacsony felkészültséggel indult el ez az esélyegyenlőségi program. Az eltelt két 

évben a Türr István Képző Intézet minden hivatalba képzett embereket, amelyet majd a járási 

hivatal fog ellenőrizni. Pontosan meghatározott célok vannak, felelősökkel. Minden le van 

szabályozva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek még kérdése van-e? 

 

Szabó László képviselő 

 Átolvastam az anyagot, nagyon érdekes statisztikák vannak benne. Igazat adok Editnek, 

hogy a lényeg az intézkedési terv, amelyet látni kell a testületnek. Esélyegyenlőséget csak az 

oktatással nem lehet teremteni, ez nagyon fontos pont.  

 

Tóthné Verő Tünde elhagyta az üléstermet 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A tanulmány öt részből áll. Az adatok összesítéséből von le következetést. Lényeges a 

szegregált településrészek problémája. Vannak a társadalomba való beilleszkedést bemutató 

pozitív példák más településekről. Itt a humán erőforrás nagyon fontos, szakembereket plusz 



forrásokhoz juttatni, hogy segíthessenek a szegregáltak és a mélyszegénységben élők 

felzárkóztatásában.  

 

Tóthné Verő Tünde visszatért az ülésterembe. 

 

Szabó László képviselő 

 Hogyan sikerült ezt a szegregációs térképet elkészíteni?  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Meg van határozva, hogy milyen végzettségűek laknak és milyen lakosság összetétel van 

egy adott településrészen. A roma lakosság részaránya nagyobb azon a településrészen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 2013-ban még a lakosságszámlálás eredményét vették alapul, ezért nincs Szerepen 

szegregátum, mert senki nem vallotta magát romának. Kérdés, vélemény? Akkor kérem, hogy 

aki elfogadja a Járási Szintű Esélyteremtő Programtervet, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

166/2015. (X.20.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökladányi Járás Járási Szintű 

Esélyteremtő Programtervét elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Érkezett egy email, amellyel kapcsolatban a képviselő-testület véleményét kérném. 

Rendkívül sürgős ügyről van szó. A tornaterem közbeszerzési programja kiírásra kerül 

hamarosan. A tüzivíz tároló költségét azonban mindenképpen ránk akarják erőltetni. Testületi 

határozatunk van, hogy nincs forrásunk. Írtak egy választ, hogy amennyiben a minisztérium 

kifizeti az NSK-nak, ők megcsinálják, de utaljuk át nekik az összeget. Ilyen ígéretnek nem 

szívesen hinnék.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nálunk nincs ilyen tározó. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincs elég nyomás a vízhálózatban, hogy tűz esetén ellássa a vízszükségletet. 

 

Szabó László képviselő 

 Tavaly karácsony előtt kérték. Jeleztük az önkormányzati forráshiányt. A minisztérium 

biztosítja az önkormányzat részére. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt én az ÖNHIKI támogatásként értelmezem. Ötmillió forintot miből fogunk kifizetni? 

 

 



Szabó László képviselő 

 Azt írja, ha a minisztérium biztosítja az összeget, akkor az NSK megépíti a tározót. 

Kérdezzük meg a környező településeket. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Arról kell nyilatkozni, hogy vállaljuk-e a költséget. Ebben az esetben lehet, hogy kifizeti a 

belügyminisztérium.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a kockázatot nem fogom vállalni. 

 

Szabó László képviselő 

 Meg fogom kérdezni, a többi igazgatót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az együttműködési megállapodásban az van, hogy nem vállaljuk a költséget. Félek, hogy 

az lesz belőle, hogy nem írom alá és félreteszik a projektet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az én véleményem, hogy az oktatás állami feladat. A tüzivíz tározó hiánya nem állhat az 

ügy elé. Más dolog, hogy pár önkormányzat bevállalja a költséget, ők hamarabb kapnak 

tornatermet. Van egy alapnyilatkozat, hogy az önkormányzat vállalja a költséget. 

 

Szabó László képviselő 

 Csak akkor, ha a belügyminisztérium biztosítja a forrást.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A probléma az, hogy az ÖNHIKI működésre ad pénzt, ez pedig felhalmozási jellegű dolog. 

 

Szabó László képviselő 

 Ezt a forráshiányt hogyan fogja a minisztérium nekünk visszaadni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez fejlesztés. Nem vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy ezt az ötmilliót kifizessük 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha nincs terv, akkor kérdéses bevállalni a tározó költségét. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jogerős építési engedélyünk van. De télen semmit nem tud csinálni a vállalkozó sem. 

Érdeklődni fogok, mindenhonnan. További tájékoztatás, hogy megérkezett a tüzelő támogatás. 

250 q szenet tudunk venni körülbelül. Legalább 3 q-t adni kellene, ezért szigorúbb szabályokat 

kellene meghatározni. Mindenképpen azt javaslom, hogy a kiosztás januárban legyen.  

 

Szabó László képviselő 

 A gyerekekre való tekintettel tavaly a decembert választottuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki lett osztva a képviselő-testületnek a tanodáról szóló tájékoztató. Sok helyen létrejött a 

tanoda és jól is működik. Most újra a Szimpátia Alapítvány keresett meg.  



 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók heti ötszöri szabadidős 

tevékenységét biztosítja. Kettő alkalom lenne kötelező minden gyereknek. Polgármester 

asszonnyal a könyvtár helyiséget javasoltuk. Helyi pedagógusok közül úgy értelmeztem, hogy 

egy fő kellene nekik. Öt főnek kell dolgoznia, ebből egy fő legyen pedagógus végzettségű. 

Középiskolásokat is javasolnak, akiket bevonnának a foglalkoztatásba. 24 hónapig működne. 

Rezsiköltséget fizetnének, vagy bérleti díjat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó dolog, hogy kapnak még a gyerekek uzsonnát. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Fűtött helyiségben lesznek legalább a gyerekek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szabadidő eltöltése, és tanulás a cél. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Gondolom ez inkább ilyen jutalom jellegű dolog. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, megkérdezik majd a szülőket, hogy ki szeretne részt venni. Még egy dolog. A T-

Mobile küldött egy ajánlatot, hogy a képviselők részére van lehetőség szolgálati tablet részletre 

történő vásárlására. Összesen 35 ezer forint lenne havonta, hét főre lebontva. Kiváltaná a papír 

alapú anyagokat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Jó lenne, csak lássuk részletesen, hogy mik a feltételek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak T-Mobile előfizetés a feltétel, amivel már rendelkezik az önkormányzat. 

 

Szabó László képviselő 

 Én jobban szeretem a papír alapú elemzést. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Püspökladányban laptopot kapnak a képviselők. Megfontolandó a kérdés, de figyelembe 

vesszük az egyéni igényeket. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Praktikus megoldás lenne.  

 

Szabó László képviselő 

 Nekem sokkal kézenfekvőbb a papír, továbbra is azt mondom. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A régi anyagokban történő keresést, sokkal egyszerűbb megoldani elektronikus formában, 

és minden ülésen kéznél lennének az elmúlt évek iratai. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Nehéz megszokni, de érdemes. Valakinek valami kérdése? Az ülést bezárom. 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.56 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 


