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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 29-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:66-76 

  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális és szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

4./ Előterjesztés a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai 

Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi 

Kirendeltségének 2017-18. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

6./ Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés ingatlan eladásról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés feladat-ellátási szerződés felmondásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Különfélék 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 
 

66/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 29-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

67/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva  

1. az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

68/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Segítő Kezek Szociális 

Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális és szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

69/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

és Mini Bölcsőde Szakmai programját az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 2018. 

augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

70/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerint 2018. augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

71/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

és Mini Bölcsőde Házirendjét az előterjesztés 3. számú melléklete szerint 2018. augusztus 

1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

72/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést a 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 2017-18. évi 

tevékenységéről 

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 
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73/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, 

hogy a szerepi 164 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ az EFOP-4.1-3-17 egyedi azonosítószámú pályázat alapján elvégzendő építési 

munkák tekintetében a munkaterületet kivitelező részére átadja. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

74/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 

szerepi 678 hrsz.-ú a valóságban Szerep Nagy u. 59. szám alatti ingatlant Vadász Zoltán Szerep 

Kossuth u. 41. szám alatti lakos 900.000.- Ft, azaz Kilencszázezer forint értékben megvásárolja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

75/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint egészségügyi ellátás nyújtására 

kötelezett, tudomásul veszi és elfogadja a Szerep Községi Önkormányzat és KÉSMED Eü. 

Ker. és Szolgáltató Kft. között - egészségügyi szolgáltatási tevékenység keretében 

gyakorolt háziorvosi ellátás – feladat-ellátási szerződés felmondását, a szerződés 2018. 

november 30. napi megszűnésével. 

 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

76/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja a Szerepi Sorsfordítók Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29-i rendes 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, 

Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

       Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő, Szabó László képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 13.00 órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van. A napirendi pontokra az alábbiak szerint 

teszek javaslatot.  

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ szociális és szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

4./ Előterjesztés a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai 

Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi 

Kirendeltségének 2017-18. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

6./ Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés ingatlan eladásról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés feladat-ellátási szerződés felmondásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Különfélék 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

66/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 29-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázat beadásra 

került. Mint ahogy emlékeztek ez az óvoda és a konyha hőszigetelése és egyéb javítások. Petőfi 

u. 6. szám alatti ingatlan értékesítésének nem támogatásáról a kérelmező értesítése megtörtént. 

Közalkalmazotti státusz bővítésről a határozat kivonat megküldésre került a Segítő Kezek 

Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ részére. Május 

1-vel munkába is állt 1 fő közalkalmazott, december 31-ig tartó határozott időre. 

MEDICOPTER Alapítvány támogatásáról a határozat kivonat megküldésre került a kérelmező 

részére. A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda alapító okirat módosítás átvezetése megtörtént, 

a normatíva igénylés benyújtásra került. 

Április 30-án megtartottuk a Mézes napot ami szintén nagyon jól sikerült. Túl vagyunk egy 

nagy rendezvényen. Szeptember 8-án lesz a lovasnap. Balogh Gyuláék egyesülete szervezi a 

Nyenyere fesztivált, eddig Nagyrábén került megrendezésre. Összevonásra kerülne a mi 

lovasnapunkkal. Egy nagy fesztivál jellegű rendezvény lenne. Az EFOP-os pályázatunk lassan 

élni fog, előleget megkapjuk és akkor ezekből Balogh Gyula javaslatára egy koncerttel 

zárhatnánk azt a napot. Egy színvonalas rendezvényt tudnánk szervezni. A másik felében pedig 

lovas akrobatákat tudnánk meghívni, akik bemutatót tartanának közben. Május 22-én volt egy 

megbeszélés a Munkaügyi Központtal a foglalkoztatásokról, hogyan haladjunk tovább. Minden 

startmunka program szépen halad. Fel vannak töltve a létszámok. A huzamosabb idejű június 

30-ig volt, de az itt dolgozóknak is a szerződésük meg lesz hosszabbítva február 28-ig, jövő 

évre. 7 fővel tudjuk is bővíteni a létszámot. Ugyanezen a napon volt a társulási tanácsnak a 

megbeszélése. Enne a legfontosabb pontja volt az intézményvezetői megbízás lejár 

augusztussal, a pályázat kiírását megszavazta a társulási tanács. A kiválasztása úgy fog történni, 

hogy javaslatot tettek egy értékelő bizottságra. Beérkeznek a pályázatok, a szakemberekből álló 

bizottság ők ezt értékelik. Minden képviselő-testület átbeszéli a pályázatokat, javaslatot tesz és 

ezt közvetítjük a társulási tanács felé. Nekem annyi aggályom van, hogy a szavazást egy kicsit 

megvariálták. Minősített többséggel dönt a társulási tanács, de ugyanakkor a lakosságszám 

többségét is képviselni kell. Meglátjuk milyen pályázatok érkeznek. Az elmúlt héten volt egy 

megbeszélésünk Lendvai doktor úrral. Megnézte az állattartó telepeinket, az ebrendészeti 

telepet. Abszolút ámulatba esett. Meg volt elégedve a higiéniai körülményekkel, a tartási 

feltételekkel. Az ebrendészeti teleptől pedig egyenesen tátva maradt a szája. Ilyen remek 

színvonalon, ilyen munkát végezni, ilyen telepet létrehozni, csak gratulálni tud hozzá. 
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Legnagyobb örömünkre csütörtökön tartanak egy tájékoztatót az ebösszeírással kapcsolatban. 

Meghívott, hogy a jelenlévőknek a tapasztalatokról beszéljek. 

 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tárgyalta a Népjóléti bizottság az előterjesztést és elfogadásra javasolta a képviselő-

testület felé. Kérdés, észrevétel? Egyértelmű volt tegnap mindenkinek. Aki elfogadja a 

határozati javaslatot, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

 

67/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva  

3. az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

  

3./ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ szociális és szakmai tevékenységéről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti bizottság. Megtaláltuk a hibákat és megkértük 

hogy a javított programokat küldjék át részünkre. Elnézést kért Koncz Tiborné, a kiegészítést 

megkapjuk. Az intézmény szakmai programját, szakmai tevékenységről szóló beszámolójához 

a hiányosságok javításra kerültek. 

 

Mile Zsolt intézményvezető 

 2017. évi programok kerültek javításra. Inkább kibővítésre kerültek a programok. 

Vannak állandó rendezvényeink. Heti rendszerességgel van hittanóra, ima foglalkozás. Ének 

órát tartunk. Két-három naponta frissítő, átmozgató tornánk van. Nótázás minden nap van. Ezen 

kívül mindig vannak aktuális ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények. Farsang, 

tavaszváró rendezvény. Különböző fesztiválokon, rendezvényeken részt veszünk az idősekkel. 

Tavaly is felléptek a Mézes napon az Öreg vagyok című műsorukkal. Ezzel már többször 

felléptek. Augusztus 20-án mi adtuk az ünnepi műsort. Őszi készülődés, települési Te szedd 

akcióban is részt vettünk. Tokajban voltunk kirándulni. Októberben voltunk Szarvason az 

idősekkel az önkormányzatnak köszönhetően. Itt már csak a szerepi idősekkel voltunk. Egész 
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napos program volt. Részt vettünk a térségi idősek napján Püspökladányban. Februárban volt 

intézményi farsang. A települési rendezvényeken mindig ott vagyunk, ha nem is teljes 

létszámmal, de a dolgozók is képviseltetik magukat. Az időseink nagyon aktívak, szerveznek 

rendezvényeket, Amatőr nótaest, Farsang. Decemberben volt egy nagyon aktív időszakunk, 

amikor volt egy mikulás rendezvényünk, volt lélekmelengetőnk ami kifejezetten az időseknek 

szólt, illetve a harmadik adventi gyertyagyújtáson mi adtuk az ünnepi műsort. Volt évzáró 

karácsonyi rendezvényünk. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 Év elején meg szoktuk tervezni az éves programtervet és abba minden település 

beleviszi a helyi specialitásait és az ő igényeiknek, ellátottaiknak alakítják a programokat. Van 

egy intézményi váz ami alapján felépülnek minden hónapban, hogy milyen közös, illetve 

milyen megtartandó ünnepi programok vannak.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez nagyon szuper, köszönjük szépen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Kihívás napja amin még aktívan szerepelnek a nyugdíjasok is. A holnapi napon is 

szeretettel várunk mindenkit. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 Esetleg ha van kérdés, arra válaszolunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tegnapi bizottsági ülésen ezt kiveséztük. Szakmailag semmi kifogásolnivaló nem volt. 

Teljesen jó színvonalon, megfelelő szakmai tudással el vannak látva úgy az időseink, mint a 

gyerekek. Mindig maximális az ellátottság szakmailag a településen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Amikor tavaly polgármester asszony tájékoztatott, hogy új főnök lesz az Életházban, 

egy kicsit meglepődtem, de támogattam és hittem is, hogy ez a fiatalember bele fog ebbe a 

kabátba nőni és úgy gondolom nem is csalódtam. Gördülékenyen mennek a munkák és nagyon 

komoly szervezések vannak, az idősek jól érzik magukat és ez a legfontosabb. Bár sok-sok 

vitánk volt, de az mindig pénzügyi eredetű. Gratulálok a munkátokhoz. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek, önkormányzatnak az irántunk 

tanúsított segítő szándékát és magatartását. Megkérném a kollegákat közvetítsék a dolgozóknak 

a köszönetet az egész éves színvonalas munkáért. Egy közérdekű friss információt szeretnék 

megosztani veletek. A Gazdasági Ellátó Szervezet nem írta alá az étkezésre vonatkozó 

szerződésünket. Amire nagy szükségünk van két szempontból is. Egyrészt a rendelet változás 

miatt szociális konyhává nyilvánították az étkezést és ezt át kell vezetni minden 

dokumentáción. Aminek azaz előzménye, hogy a szerződéseket is módosítani kell. A GESZ 

megbízott vezetője nem írta nekünk alá. A második probléma az, hogy mivel nincs élő 

szerződésünk így tovább kellett gondolni az étkezést és egy olyan megoldást találtunk 1 

hónapra átmenetileg, hogy a püspökladányi óvoda bevállalta a főzést a szerepi idősek számára. 

A szállítást természetesen az intézmény vállalja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Nem kell a szállítást megoldani. A konyhánk felújítás alatt van mi is az óvodától 

vásároljuk az ebédet. Boruzs Károly minden nap megy az ebédért, nem okoz nehézséget, hogy 

elhozza az idősekét is. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 1 hónapra bevállalta az óvoda, amíg az önkormányzat óvodájának konyhája elkészül. 

Június 30-ig egy határozott idejű szerződést vállalt be az óvoda. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. Bár ez meglep, mert az volt az információnk, hogy minimális időre 

meg van oldva. Sajnálom hogy nem lehet a GESZ vezetőjével érdemben tárgyalni, 2016 óta 

hozzuk onnan az ebédet. Bízunk benne, hogy 20-a körül elkészül a mi konyhánk is. Az 

óvodavezetővel már beszélgettünk az átszervezésekről, hiszen a hétvégi étkezés biztosítva lesz 

az idősek számára. Nem fog gondot okozni az ebéd elhozatala. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 Hétvégére itt nem tudják vállalni a főzést, ami 10 fő időset érint. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt az 1 hónapot átvészeljük így. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 468 Ft plusz áfa az ebéd egységára, jóval olcsóbb mint a GESZ általi. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Abban bízunk, hogy minél hamarabb meglesznek az eszközeink és túl leszünk a 

felújításon. A beszámolóról szeretnék egy szavazást kérni. Aki ezzel egyetért kérem szavazzon. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

68/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Segítő Kezek Szociális 

Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális és szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester elhagyta az üléstermet. 

 

4./ Előterjesztés a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai 

Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyásáról 

 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A Népjóléti bizottság tárgyalta. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Megfogalmazódott egy javaslat. 
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Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Erzsike hiányolta belőle a különös közzétételi listát. Tegnap este beletettem. Fel van 

nekünk töltve a KIR-be. Ezt át is küldtem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester megérkezett az ülésterembe. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki az első határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

69/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai programját az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerint 2018. augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a második határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 
70/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. 

számú melléklete szerint 2018. augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja. 

 

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a harmadik határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 
71/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde Házirendjét az előterjesztés 3. számú melléklete szerint 

2018. augusztus 1-jei hatállyal jóváhagyja. 
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Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bölcsőde elkerítését Földessel fogom megcsináltatni, van nekik asztalos műhelyük, 

cserélünk majd rá valamit startmunka keretében. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A vezetői pótlékkal kapcsolatosan egy elvi álláspontot ki kell alakítani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megnézzük a hatáskört és következő testületi ülésen zárt ülés keretében döntünk róla. 

 

 

5./ Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi 

Kirendeltségének 2017-18. évi tevékenységéről 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Elkészítettem a szerepi kirendeltség beszámolóját. Röviden összefoglaltam a 

legfontosabb dolgokat. Azért 2017/2018-as évről szól a beszámoló, mert úgy gondoltam, hogy 

vannak olyan aktuális problémák, aktuális események melyeket meg kellett említeni. A Közös 

Hivatal megalakulása óta folyamatosan bővült a kirendeltség hatásköre és feladatköre. 

Lényegében a gazdaságvezetői feladatkörök és a jegyző munkáltatói jogkörén kívül a 

kirendeltség végzi a többi feladatot. Velem együtt 5 kinevezett köztisztviselő dolgozik itt. 

Ketten a pénzügyi csoport tagjaként, egy személy közfoglalkoztatási és informatikai feladatokat 

lát el. Mile Mónika kolleganőmmel minden más ügyet intézünk. Hozzánk tartozik a Képviselő-

testülettel kapcsolatos minden teendő, ami magába foglalja az előterjesztések, rendelet 

tervezetek, meghívók előkészítését, a közbiztonsági referensi feladatokat, a teljes szociális és 

gyermekvédelmi feladatokat, hagyatéki ügyintézést, lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyeket, 

közérdekű bejelentéseket, panaszokat, közérdekű adatigénylést, működési engedélyek, 

használatbavételi engedélyek, szabályzatok elkészítését és az iktatást. Azt meg lehet állapítani, 

hogy rendkívüli módon leterheltek a kollegák. Sok esetben a határidők betartása érdekében 

mérlegelni kell hogy a feladatok elvégzését hogyan ütemezzük. Ilyen leterheltség mellett nem 

marad idő az ellenőrzésre aminek a következménye, hogy az adminisztrációs hibáknak a száma 

is növekszik.  

Mivel április óta az összes szociális és gyermekvédelmi ügy a feladatkörömbe került így egész 

nap a településen tartózkodom. Az ASP rendszer egységesen használható mindenhol, viszont 

csak személyi igazolvánnyal lehet belépni. Ez is nehézséget jelent amennyiben valaki 

szabadságra szeretne menni. Csak röviden említettem meg a beszámolóban a közérdekű 

panaszokat, bejelentéseket. Nagyon meg vagyok elégedve a hivatal dolgozóinak a 

hozzáállásával. A képviselő-testületnek, bizottságoknak, a hivatal dolgozóinak megköszönöm 

az együttműködést.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdése valakinek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Olvastam a beszámolót, minden ülésen itt vagyok mint képviselő, bizottsági elnök, 

népjóléti bizottsági tag. Mióta aljegyző úr itt van a településen, sokkal gördülékenyebben megy 
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minden. Akármikor, akármiben segítséget kértünk azt megkaptuk. Mindenki a köztisztviselők 

közül is segítőkész, próbál segíteni nekünk. Igaz nem mindig megy akadályok nélkül, de 

köszönöm a munkáját a képviselő-testületnek és a köztisztviselőknek is. Megy a munka, nem 

véletlenül mutatják az üléseik számai, előterjesztések számai ezt. Nem tudom az előző évek mit 

mutattak, de most nagyon sok a munka. Köszönöm a munkádat aljegyző úr és a köztisztviselők 

munkáját is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előző években is ugyanennyi munka volt, csak háromszor ennyi közisztviselővel. 

Nagyon részletes beszámolót kaptunk, köszönjük Püspökladány Város Önkormányzat 

polgármesterének hogy úgy döntött egész napra megkapjuk aljegyző urat. Nekünk ez nagyon 

nagy segítség. Kicsit sajnálom hogy a szociális ügyek, ami nem kis terjedelmű, szintén az ő 

hatáskörébe került, vagy ügyintézésébe. Nagy mennyiségű ügyről van szó.Nem kevés munka 

ez a hivatali ügyek mellett. Szeretnénk továbbra is így dolgozni, mert így tudunk haladni. Nem 

kapjuk heti, havi rendszerességgel az észrevételeket, hogy nem tettünk eleget valaminek, nem 

érkeztek be a jegyzőkönyvek. Látszik, hogy a kollegák megfeszített tempóban, túlterhelten de 

végzik a dolgukat. Nem beszélve az őrületes ügyfélforgalomról ami itt van.  

 

Varró Géza képviselő 

 Meg amit még kaptok mellé. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nem csökken az ügyfélforgalom? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Képtelenség betartani az ügyfélfogadási rendet, ezért sem lehet igazgatási szünetet sem 

tartani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindig vannak a folyosón, akkor amikor éppen eszükbe jut jönnek az ügyfelek. Ezt csak 

rugalmasan lehet megoldani. Nagyon sok türelem, odafigyelés kell. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Örülök neki, hogy te is úgy látod, hogy a dolgozók nagyon le vannak terhelve. Ez így 

van már hosszú évek óta, de mindig is így volt Szerepen, még amikor önállóak voltunk akkor 

is. Egy nagyobb önkormányzat apparátusának a tizede dolgozik itt. Mióta aljegyző úr vezeti a 

hivatalt azóta ez nagyon meglátszik. Megköszönni tudom, hogy valóban kifogástalan munkát 

végez. Reméljük hosszú évekig itt leszel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szavazzunk a beszámolóról. Aki egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

 
72/2018.(V.29.) számú határozat: 
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést a 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 2017-18. évi 

tevékenységéről 

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

6./ Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki olvasta az előterjesztést, a Tankerület keresett meg bennünket, hogy 

elkezdhessék a beruházást a Kossuth u. 5-7. szám alatti iskolában. Tegnapi nap folyamán 

mindenki megkapta a pontos munkamenetet. A képviselő-testületnek mint tulajdonosnak, 

kérném a véleményét, hogy átadjuk-e a kivitelező részére és megkezdhessék a beruházását.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság tárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 

 

 
73/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, 

hogy a szerepi 164 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ az EFOP-4.1-3-17 egyedi azonosítószámú pályázat alapján elvégzendő építési 

munkák tekintetében a munkaterületet kivitelező részére átadja. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

7./ Előterjesztés ingatlan eladásról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 ifj. Vadász Zoltán keresett meg bennünket, hogy szerené a Nagy u. 59. szám alatti 

ingatlant 900 ezer forint vételáron, készpénzért megvásárolni, mint amennyiért mi is vettük.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 1 tartózkodással elfogadta a bizottság a javaslatot. Felmerült egy olyan javaslat, hogy 

mivel doktornő elhagy bennünket, ott az orvosi lakás, aminek a rendbe hozatalát meg tudnánk 

ebből oldani.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Erről beszéltem már legutóbb is, hogy az nagyon rossz állapotban van. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mi a véleményetek? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nekem egyedül az irányból van ellenérzésem, hogy azt azért vettük meg, hogy az utca 

képe szép legyen. A falu központja most lesz a legszebb. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki házát nem tudjuk megvenni.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Egyik probléma jön a másik után. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a házat mindenképpen le kell bontani, mert olyan állapotban van. Az EFOP 

pályázatba került be az ingatlan, ahol szociális bérlakásként funkcionálna.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Nem lehet elkerülni sajnos ezt a lépést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozták: 

 

 
74/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 

szerepi 678 hrsz.-ú a valóságban Szerep Nagy u. 59. szám alatti ingatlant Vadász Zoltán Szerep 

Kossuth u. 41. szám alatti lakos 900.000.- Ft, azaz Kilencszázezer forint értékben megvásárolja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

8./ Előterjesztés feladat-ellátási szerződés felmondásáról 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hivatalosan írásban is beadta doktornő a felmondását. 6 hónapos felmondási idő van 

július 1-től megkapta Bárándot. Onnantól kezdve helyettesítéssel látja el Szerepet.Van rá 6 

hónapja hogy a praxist eladja. Amennyiben ez nem történik meg november 30-al lejár a 

felmondási ideje, december 1-től az önkormányzat kötelező feladata lesz a feladat ellátás 

biztosítása, valamint a működtetés. Ha doktornő nem tudja eladni a praxisjogot akkor december 

1-től nekünk kell a finanszírozást igényelni, nekünk kell megfelelő szakmai személyzetről 

gondoskodni.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Végtelenül sajnáljuk, de tudomásul vesszük. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A lakosság hozzáállása is nagyban befolyásolta a döntésében. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A lakosság nagyobb része meg volt elégedve a munkájával. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 

 

 
75/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint egészségügyi ellátás nyújtására 

kötelezett, tudomásul veszi és elfogadja a Szerep Községi Önkormányzat és KÉSMED Eü. 

Ker. és Szolgáltató Kft. között - egészségügyi szolgáltatási tevékenység keretében 

gyakorolt háziorvosi ellátás – feladat-ellátási szerződés felmondását, a szerződés 2018. 

november 30. napi megszűnésével. 

 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Számomra felfoghatatlan hogy aki úgy viselkedik vele ahogy, az nem tud hosszútávon 

gondolkozni, hogy mi lesz vele orvos nélkül. 

 

9./ Különfélék 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Lenne egy szóbeli előterjesztés. Márciusban tárgyalta a testület a civil szervezetek 

támogatását. A Sorsfordító Egyesületnél volt egy olyan döntés hogy cégbírósági bejegyzést be 

kell nyújtani. Rózsás Krisztián benyújtotta a kért dokumentumot, ő az elnök. Ezzel 

kapcsolatban az 50 ezer forntos támogatás kapcsán kellene egy végleges álláspontot kialakítani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy határozatot hozzunk róla, hogy megtörtént az átvezetés, bemutatta a cégbírósági 

bejegyzést. Így megszavazhatjuk az 50 ezer forintot. Aki elfogadja a szóbeli előterjesztést, 

kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 
76/2018.(V.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja a Szerepi Sorsfordítók Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Földesi Béla betet, nem tudom nem lehetne valakit kiküldeni aki a másik házuknál 

levágná a füvet? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt mondta már megbízott vele valakit. Jobban aggasztott a temető állapota, ami 

folyamatban van.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Zsoltinak a temetőben ki a segítsége? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mile Imre, Vadász István és még egy valaki ott van. A létszám 3-4 fő. Gőzerővel vágják 

a füvet. Hatalmas a temető, rengeteg eső volt. Nem tudták úgy nyírni ahogy kellett volna. Nem 

szabad hagyni, példaértékű volt mindig a temetőnk. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nyáron még gondolkodunk valami rendezvényben? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Augusztus 20. De ha gondolkozol rajta Szilvi, semmi akadálya. Nekem személy szerint 

elég ennyi rendezvény. Nagyon sok munka van ezzel, aminek a zömét én viszem. Lovasnap 

lesz ami nagyszabású, nem kevés munkával. Ha van kedved akkor szervezhetsz nyugodtan. 

Júliusban ülés szünet is van. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Editke már átpakoltál? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még pakolok, folyamatban van. Katalogizálni kell közben, selejtezni. Gézának és 

Guszti bácsinak köszönöm az eddigi segítséget. Doktornőjék már átpakoltak, a rendelés már ott 

folyik.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.28 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


