
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. október 30-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:119-125 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

Előterjesztő: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

Előterjesztő: Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

4./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési 

önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló rendelet elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Tornaterem bérleti szerződésének módosításáról 

Előterjesztő: 

9./ Különfélék 

10./ Beszámoló a helyi egészségügyi alapellátás helyzetéről 

Előterjesztő: Dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos 

 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

 

119/2018.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 30-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

120/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a Püspökladány 

Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

121/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a fogorvosi 

ellátásról és javasolja, hogy az iskoláskorú gyermekek körében történjen meg a szűrővizsgálat.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

122/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolák felvételi 

körzetének véleményezésével kapcsolatos előterjesztést és a statisztikai adatok alapján 

megállapította, hogy a településen  

  

a Szerepi Kelemen János Általános Iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 10 fő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :112 fő.  

  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási intézmény 

felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében megállapítani.  

  

Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalt.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

123/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázat kiírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

124/2018.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést tornaterem 

bérleti szerződésének módosításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

125/2018.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a helyi 

egészségügyi alapellátás helyzetéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 30-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 

       Farkas Katalin Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 

       Késmárky-Kodak András Késmed Kft. 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Szabó László képviselő 

  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm Farkas Katalint az Országos Orvosi 

Ügyelet Nonprofit Kft. cégvezetőjét.  Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

mert a 7 képviselőből 6 jelen van. A vendégünkre tekintettel az első napirendi pont lenne a 

beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről. Valamint 

Késmárky doktor úr 15 órára tud jönni, ezért az utolsó napirend lenne a beszámoló a helyi 

egészségügyi alapellátás helyzetéről.   

 

1./ Beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

Előterjesztő: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

Előterjesztő: Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

4./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési 

önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló rendelet elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Tornaterem bérleti szerződésének módosításáról 

Előterjesztő: 



9./ Különfélék 

10./ Beszámoló a helyi egészségügyi alapellátás helyzetéről 

Előterjesztő: Dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

 

119/2018.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 30-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről 

  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkaptuk a beszámolót időben, mindenki áttudta tanulmányozni. Valami kiegészíteni 

valója hozzá? 

 

Farkas Katalin cégvezető 

 Köszönöm a meghívást. Tavaly is itt voltam Önöknél, sajnálom, hogy nincs itt most 

akkor doktor úr. Jómagam közgazdász vagyok, de gyakorlatilag a cégnél dolgozom több mint 

6 éve, tehát kellő kitekintéssel rendelkezem az egészségügy bugyraiban. Számos alkalommal 

küldtünk önkormányzatoknak, Önöknek is, illetve 205 településsel vagyunk kapcsolatban, idén 

3 településközpontot nyitottunk ahová elküldtük ezen irányú tájékoztatásunkat, hogy 

gyakorlatilag hogy is néz ki az egészségügy Magyarországon. Az utolsó levelet idén március 

környékén küldtük el, amelyben tájékoztattuk az Önkormányzatokat arról, hogy az 

egészségügyben elindult egy olyan értékelendő folyamat, hogy az egészségügyi dolgozók 

munkáját mind az orvosokét, mind pedig az asszisztenciájét díjazása megemelkedett. 

Nagyjából 3 év alatt 60-80% közötti díjazás emelkedés volt. Igaz ez a kórházakra, háziorvosi 

praxisra, igaz a mentőszolgálatra és sajnos nem igaz az alapellátási ügyeletre. Tudjuk azt, hogy 

az önkormányzatok egy része megteheti, egy része kevésbé teheti meg azt hogy az ügyeleti 

ellátásra áldozzon. Mivel kötelező feladat ellátásként van róva az önkormányzatokra, ezért 

nyilvánvalóan valamilyen megoldást kell találni. Mivel mi vagyunk a szolgáltató 

Püspökladányban, az ottani testületi ülésen is voltam. Elfogadásra került 2019. január 1-től az 

a 10%-os emelés, amit kértünk Önöktől is, illetve Püspökladány központhoz tartozó 

valamennyi település önkormányzatától. Ennek az ígéretnek a hatására a cégünk már a 

szakdolgozói díjakat meg is emelte. Nyilvánvalóan nem ismerem az Önök anyagi lehetőségeit, 

bár tudom van egy egyezségünk és annak keretében azt Önök maximálisan betartva haladunk 

együtt tovább. Annak a lehetőségét kérem megfontolni, amennyiben van lehetőség, hogy ez a 

hozzájárulás a következő évtől megtörténhessen. Ez a 10%-os emelés a finanszírozást nem 

érinti. Valamennyi összeg gyakorlatilag a humán erőforrásra lesz fordítva, úgy hogy 

gyakorlatilag mi meg is emeltük ezt a díjat. A szakdolgozóink amennyiben alkalmazotti 



státuszban lennének, ugye ők vállalkozók, akkor nekik a garantált bérminimum alatt volt az 

óradíjuk. Azt gondolom ez méltánytalan ahhoz a munkához amit végeznek. Nyilván az élet más 

területén is van így, viszont ők az ünnepnapjaikat, éjszakáikat, hétvégéjüket áldozzák fel akár 

az Önök lakosságáért is. Szeretném kérni megfontolásra, hogy a következő évi 

költségvetésükben ezt betervezni, amennyiben lehetséges. Ennyi kiegészítésem lett volna. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. Kérdésetek? Vélemény? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Tipikusan az az eset amikor azt mondjuk járni jár, de nem jut, mert Szerep Község 

Önkormányzatának anyagi lehetőségei nem biztos hogy megengedik az emelést. Ennek ellenére 

én azt mondom mindenképpen meg kell valami úton, módon próbálni kompromisszumra jutni. 

Alapvető feladatunk az ellátás biztosítása. Tudom, hogy jelentősen emelkedtek az egészségügyi 

dolgozók bérei, azt viszont nem tudtam hogy az ügyeleti dolgozóké nem. Úgy gondolom a 

polgármester asszonyt fel lehet hatalmazni, hogy próbáljunk meg tárgyalni, hogy amennyi 

lehetőségünk van akkor azt megadni. 

 

Farkas Katalin cégvezető 

 Mi arra sarkaljuk a polgármestereket, hogy a Kormány felé amilyen szinten lehet 

jelezni, amilyen csatornán lehet azt mi megtettük. Az volt a végkicsengés, hogy ha nem adnak 

hozzá pénzt akkor vegyék vissza a feladatot. Amíg ez nincs addig az önkormányzatok terhe, 

feladata ennek a megoldás. Az lenne az igény a mi részünkről, hogy igyekszünk minél többet 

lobbizni annak érdekben azért, hogy egyébként támogatott egészségügyi rendszerből ne 

maradjon ki az alapellátás sem. Ugyanúgy része az egészségügyi ellátásnak. Ha kimarad akkor 

kinyílik az olló és nem fog idejönni senki dolgozni, mert a saját munkájáért magasabb díjazást 

kap most már. Amíg ez valamikor vonzó volt és jól lehetett vele keresni, akkor feláldozta a 

szabad idejét, ma már ez nem így van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Gyorsan végeztem egy fejszámolást, ha jól tudom 138 ezer forintot fizetünk havonta 

lakosságszám arányában. Ez akkor egy 14-16 ezer forint plusz költséget jelentene havi szinten. 

150-160 ezer forint évente. Tapasztalják, hogy vannak problémáink. Itt szeretném megköszönni 

hogy fizetési halasztást kaptunk. A REKI-be ezt beadtuk, mert ez az amit kötelező ellátnunk, 

de semmilyen finanszírozás nincs hozzá. Azzal a kitétellel kaptuk, meg hogy minden hónapban 

fizetjük rendszeresen. 

 

Farkas Katalin cégvezető 

 A megállapodás szerint megyünk, azt a tájékoztatást kaptam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon szép, tartalmas beszámolót kaptunk és úgy látom csökkent a szerepi ellátottak 

száma. Néhány évvel ezelőtt azért jóval többen fordultak meg az ügyeleten, illetve hívták ki. 

Valahol ez most már realizálódni látszik. Kérdés? A Népjóléti bizottsági megtárgyalta. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság elfogadta a beszámolót és meg is beszéltük a bizottsági ülésen, hogy 

valószínűleg a diszpécser szolgálatnak köszönhetően van változás az ellátás tekintetében. 

 

Farkas Katalin cégvezető 



 A diszpécserek komoly munkát végeznek és megnyugtatásképpen mondom, hogy ők 

gyakorló mentőtisztek, sürgősségi betegellátásban gyakorlott kollegák ülnek a telefonvonal 

végén. Nagyon hatékony tanácsadással, visszahívással történik. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megszokták a lakosok a diszpécser szolgálat munkáját és szerintem sokkal hatékonyabb 

így, hiszen nincs annyi fölösleges munka. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a beszámoló kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

120/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a Püspökladány 

Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tanévkezdési támogatás kifizetése megtörtént, a tornaterem bérleti szerződése 

aláírásra került, védőnői álláspályázat meghirdetése megtörtént, illetve a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozási szándék megtörtént. 

Szeptember 27-én Bárándon volt egy úgynevezett Bokréta ünnep, a lakóházak olyan állapotban 

vannak, hogy az ácsmunkát végzik és szigetelnek. Úgy gondolom minimálissal van Szerep 

lemaradva. Nagyon szépen haladnak itt is. Ezzel a rendezvénysorozattal próbálják meg 

közelebb hozni a szakmabelieket, önkormányzatokat, illetve a pszichiátriai betegek otthonát. 

Szeptember 29-én volt a Marhajó ízek fesztiválja Sárrétudvariban. Október 4-én volt a 

Katasztrófavédelemnél egy tájékoztatón a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban aljegyző úrral. 

Hónap végén Püspökladányban volt egy október 23-i megemlékezés a Black Rose Projekt 

keretében. Sárrétudvariban kerékpárút átadó volt október 26-án, illetve a lélekharangot haza 

szállítottuk az elmúlt hónap végén. Nagyon készülünk az elsejére. Ma kaptam egy örömteli 

tájékoztatást. A Megyei Kormányhivatalnál felterjesztettem Rácz Endrét Kölcsey díjra, ma 

érkezett meg a tájékoztatást, hogy nem arra, viszont a Megyei Önkormányzat Emlék érem 

díjban részesíti Endrét, aminek az ünnepélyes átadása november 22-én lesz a Megye Napja 

alkalmából Kabán. A meghívót ezután küldik. Röviden ennyi. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ez örvendetes. 

 

3./ Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkaptuk doktornő beszámolóját. A Népjóléti bizottság megtárgyalta. 

 



Mile Tünde Enikő képviselő 

 Született egy javaslat. Ha módja van rá akkor az iskolás gyerekek fogászati szűrése 

történjen meg. Ezzel együtt fogadtuk el a beszámolót. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nincs szűrés az iskolában? Pedig leírta. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Leírta, de nincs. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Már tavaly is javasoltuk, hogy ugyanúgy mint Sárrétudvariban az óvodában és az 

iskolában is legyen fogászati szűrés. Tartós helyettesítés esetén nem tudom Szerepre hogyan 

fog érkezni.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ez egy fél délelőtt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Teljesen jogos. Úgy tenném fel szavazásra, hogy a Népjóléti bizottság kiegészítésével 

elfogadja a beszámolót azt kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

121/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a fogorvosi 

ellátásról és javasolja, hogy az iskoláskorú gyermekek körében történjen meg a szűrővizsgálat.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

4./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az elmúlt évekhez képest változás nem történt benne. A Népjóléti bizottság tárgyalta. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

122/2018.(X.17.) számú határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolák felvételi 

körzetének véleményezésével kapcsolatos előterjesztést és a statisztikai adatok alapján 

megállapította, hogy a településen  

  



a Szerepi Kelemen János Általános Iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 10 

fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :112 fő.  

  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási intézmény 

felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében megállapítani.  

  

Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatalt.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

 

5./ Előterjesztés a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési 

önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásról szóló rendelet elfogadásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés? Amennyiben nincs aki elfogadásra javasolja az előterjesztést, kérem szavazzon. 

A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (X.31.) önkormányzati 

rendelete 

a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Kormány a 1152/2018.(III.27.) Kormány határozatában a helyi önkormányzatok szociális 

célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímen 2018. évben 342 q 

barnakőszén vásárlását biztosítja a 2017. évi pályázat alapján Szerep Községi Önkormányzat 

(továbbiakban: Önkormányzat) számára. 



2.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerep község közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 

(2) Jelen rendelet alapján természetben nyújtott szociális célú támogatásra, 

háztartásonként  csak egy személy, egy jogcím alapján, egyszer lehet jogosult Az egy háztartás 

részére megállapított támogatás mértéke:  maximálisan 6 q barnakőszén. 

3. § 

(1) Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult: 

a) 65 év feletti nyugdíjas kérelmező, jövedelemre tekintet nélkül, 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250.-Ft) 

c) A 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontján kívül, akit a Képviselő-testület méltányosság alapján 

arra jogosultnak ítél meg, és 

ca) széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és 

cb) a tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelmét az e rendelet hatálybalépését követően, de 

legkésőbb az 3.§ (2) bekezdésben meghatározott határidőig benyújtotta, és  

cc) a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 17/2017.(XI.1) önkormányzati 

rendeletben foglaltak alapján szociális tűzifa támogatásban részesült. 

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvény szerint 

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) települési támogatásra jogosult, 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

 

(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése az 

irányadó. 

 

4. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 



(2) A támogatási kérelmeket 2018. december 14.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz. 

(3) A támogatás megállapításáról a Polgármester határozattal dönt. 

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2019. január 31.-ig 

gondoskodik. 

(5) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. március 31. napján hatályát 

veszti. 

 

Tóthné Verő Tünde s.k.    Keserű László s.k. 

polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a /2018. (…………) számú önkormányzati rendelethez. 

 

KÉRELEM 

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításához 

 

 

Kérelmező neve:……………………………………………………………………………….. 

 

Születési neve:…………………………………………………………………………………. 

 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………….. 

 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 

 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………….. 

 

Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………….. 

 



TAJ száma:……………………………………………………………………………………... 

 

Telefonszám (nem kötelező megadni):………………………………………………………… 

 

 

A kérelmező családi körülménye (megfelelő válasz aláhúzandó): 
 

egyedül élő 

 

nem egyedül élő 

 

A kérelmezővel azonos lakóingatlanban élők személyek száma: …………….. fő 

 

Név Családi kapcsolat Születési idő Megjegyzés 

    

    

    

    

    

    

    



 

Kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni (megfelelő rész aláhúzandó): 

(a) aktív korúak ellátására jogosult  

(b) időskorúak ellátására jogosult  

(c) települési támogatásra jogosult 

 

Kijelentem, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem: 

(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 

                                       Igen                                      Nem  

 

 

Jövedelmi adatok 

 

B/ A jövedelmek típusai 
kérelmező 

jövedelme 

közeli hozzátartozók 

a) b) c) d) e) f) g) h) 
Összesen: 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

   

2. Társas és egyéni vállal- 

     kozásból származó jöve- 

     delem 

   

3. Nyugellátás, baleseti 

    nyugell., egyéb nyugdíj- 

    szerű ellátások 

   

4. Önkorm. és munkaügyi 

    szervek által folyósított 

    rendszeres pénzbeli ell. 

    (munkanélküli jár., 

rendsz. szoc. és      nevelési 

segély, jöv. 

    pótló támogatások stb.) 

   

5. A gyermek ellátásához és  

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYES, GYET, 

GYED, családi pótlék, 

tartásdíj.) 

   

6. Egyéb jövedelem    

7. Összes nettó jövedelem    

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ................................................... Ft/hó 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Szerep,  ……………………………………. 

 



      

 ………………………………………………. 

             az ellátást igénylő, vagy törvényes  

            képviselőjének aláírása 

 

 

        

………………………………………………. 

         cselekvőképes hozzátartozók aláírása 

 

Kitöltési utasítás 
 

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, ill. több lakóhely 

esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 

2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a 

mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő. 

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell 

feltüntetni. 

4. Az 1., 3., jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap jövedelmét kell szerepeltetni. 

5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 12 hónap jövedelmét kell igazolni 
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 

annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 

jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

7. Az egy főre jutó nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli 

hozzátartozók számával. 

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett, az érintett közeli hozzátartozónak is alá kell 

írnia. Ha az ellátást igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a 

törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 

 

 

6./ Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés? Vélemény? Hozzászólás? Amennyiben nincs aki elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

 



 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018.(X.31.) önkormányzati 

rendelete 

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerep község közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 

 

(2) Jelen rendelet alapján természetben nyújtott szociális célú támogatásra, 

háztartásonként  csak egy személy, egy jogcím alapján, egyszer lehet jogosult Az egy háztartás 

részére megállapított támogatás mértéke:  maximálisan 6 q barnakőszén. 

 

2. § 

(1)Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult: 

a) 65 év feletti nyugdíjas kérelmező, jövedelemre tekintet nélkül, 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250.-Ft), 

c) A 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontján kívül, akit a Képviselő-testület méltányosság alapján 

arra jogosultnak ítél meg, és 

ca) széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és 

cb) a tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelmét az e rendelet hatálybalépését követően, de 

legkésőbb az 3.§ (2) bekezdésben meghatározott határidőig benyújtotta. 

(2) A méltányossági jogkörben támogatás a rendelkezésre álló szabad kapacitások esetén akkor 

állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128. 250.-Ft). 

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint 



a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) települési támogatásra jogosult, 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

(4) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése az 

irányadó. 

3. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 

(2) A támogatási kérelmeket 2018. december 14.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz. 

(3) A támogatás megállapításáról a Polgármester határozattal dönt. 

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2019. január 31.-ig 

gondoskodik. 

(5) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

4. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 17/2017. (XI.1.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Tóthné Verő Tünde s.k.     Keserű László s.k. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet a /2018. (…………) számú önkormányzati rendelethez. 

 

KÉRELEM 

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításához 

 

 

Kérelmező neve:……………………………………………………………………………….. 

 

Születési neve:…………………………………………………………………………………. 

 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………….. 

 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 

 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………….. 

 

Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………….. 

 

TAJ száma:……………………………………………………………………………………... 

 

Telefonszám (nem kötelező megadni):………………………………………………………… 

 

 

A kérelmező családi körülménye (megfelelő válasz aláhúzandó): 
 

egyedül élő 

 

nem egyedül élő 

 

A kérelmezővel azonos lakóingatlanban élők személyek száma: …………….. fő 

 

Név Családi kapcsolat Születési idő Megjegyzés 

    

    

    

    

    

    

    



 

Kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni (megfelelő rész aláhúzandó): 

(a) aktív korúak ellátására jogosult  

(b) időskorúak ellátására jogosult  

(c) települési támogatásra jogosult 

 

Kijelentem, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem: 

(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 
 

                                       Igen                                      Nem  

 

 

Jövedelmi adatok 

 

B/ A jövedelmek típusai 
kérelmező 

jövedelme 

közeli hozzátartozók 

a) b) c) d) e) f) g) h) 
Összesen: 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

   

2. Társas és egyéni vállal- 

     kozásból származó jöve- 

     delem 

   

3. Nyugellátás, baleseti 

    nyugell., egyéb nyugdíj- 

    szerű ellátások 

   

4. Önkorm. és munkaügyi 

    szervek által folyósított 

    rendszeres pénzbeli ell. 

    (munkanélküli jár., 

rendsz. szoc. és      nevelési 

segély, jöv. 

    pótló támogatások stb.) 

   

5. A gyermek ellátásához és  

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYES, GYET, 

GYED, családi pótlék, 

tartásdíj.) 

   

6. Egyéb jövedelem    

7. Összes nettó jövedelem    

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ................................................... Ft/hó 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Szerep,  ……………………………………. 

 



      

 ………………………………………………. 

             az ellátást igénylő, vagy törvényes  

            képviselőjének aláírása 

 

 

        

………………………………………………. 

         cselekvőképes hozzátartozók aláírása 

 

Kitöltési utasítás 
 

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, ill. több lakóhely 

esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 

2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a 

mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő. 

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell 

feltüntetni. 

4. Az 1., 3., jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap jövedelmét kell szerepeltetni. 

5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 12 hónap jövedelmét kell igazolni 
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 

annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 

jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

7. Az egy főre jutó nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli 

hozzátartozók számával. 

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett, az érintett közeli hozzátartozónak is alá kell 

írnia. Ha az ellátást igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a 

törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 

 

 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolta a bizottság a pályázati kiírást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt három havonta kiírjuk. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

123/2018.(X.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázat kiírására. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

8./ Tornaterem bérleti szerződésének módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az iskola most küldte el a módosító javaslatát, melyben az iskola szeretné, hogy 

szeptember 1-től június 15-ig kerülne módosításra a dátum. A Gazdasági és Ügyrendi bizottság 

tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Örömmel fogadtuk a hírt, elfogadtuk a javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a módosítással egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

124/2018.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést tornaterem 

bérleti szerződésének módosításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

9./ Különfélék 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Segítő Kezek pályázattal mi újság van? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kettő pályázat érkezett be, a szakmai bizottságnak meg volt a gyűlése, a jegyzőkönyvet 

még nem kaptuk meg róla. November hónapban döntenie kell a Társulási Tanácsnak. Az egyik 

Tornyi Anita, a másik Koncz Tiborné. Anyagot még nem kaptunk. Várakozó állásponton 

vagyunk. Előre tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy nem hívunk össze ülést, mert 

legutóbb megkaptam az instrukciót. Működik az intézmény. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Történtek személyi változások? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem történtek. A bentlakásos intézménynél történt személyi csere, aki eddig volt a 

vezetője visszakerült az eredeti helyére és Nagy Ildikó lett a vezető. Mile Zsoltot vitték be 

intézményvezető helyettesnek, Bagdányné Rózsika került Szerepre. Az újtelepen pedig Ráczné 

Hegedűs Ilona lett a telephely vezető.  

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Esetmenedzserünk decembertől lesz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az nincs. Kollárik Ildi átment Sárrétudvari Önkormányzathoz dolgozni. Azóta heti 

kétszer járnak át helyettesíteni. November közepétől jön egy végleges dolgozó. Szerep 

tekintetében ekkor lesz meg a 2 fő. Elek Niki megkezdte a második évét a mentálhigiénia 

szakon. Diplomázni fog nyáron. Látok az intézménynél hibát szakember terén. Anita egyelőre 

megbízott vezetői státuszban van. Az országos szakember hiány itt is érzékelhető. Fórián 

Andrea jön ki Szerepre, már nem kezdő dolgozó, most jött vissza GYES-ről. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Eléggé sűrűsödnek a problémák. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 November 15-ig lehet díszpolgári címre beadni a javaslatát. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Miben maradtunk a nyárfák és a kövesút tekintetében a Rácz Béla utcán? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki kellene vágni a fákat. Az a megoldása ennek. Nagyon csúnyán felnyomta a kövesutat. 

Veszélyes a nyárfa, mert ha belülről elkezd korhadni, kívülről nem látszik rajta semmi. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A kövesút miatt van gond. 

 

Varró Géza képviselő 

 Nem kis munka lesz az. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megtörtént már a hitelbírálat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elektronikusan benyújtásra került minden szükséges dokumentum. Most pedig a 

papíralapon küldi el Edit. Folyamatban van. Úgy néz ki meg van hogyan lehet a 

kormányhatározat alapján támogatást kérni. A most következő 4 napban összeállítom a levelet.  

 

 

10./ Beszámoló a helyi egészségügyi alapellátás helyzetéről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszöntöm doktor urat és köszönöm hogy időt szánt ránk. Van-e valami kiegészítés a 

beszámolóval kapcsolatban? 

 

Késmárky-Kodak András  

 Nincs kiegészítésem. 

 

Győri Balázs képviselő 



 Az új intézményben is és elmondhatom, hogy még az ideiglenes helyen is nagyon jó 

munkát végeztetek mindenki megelégedésére. A teljes település a szívébe zárta doktornőt. 

Azonban tudomásul kell venni a döntését. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A beszámolóhoz annyit fűznék, hogy nálunk nem TÁMASZ működik, hanem a Segítő 

Kezek. Köszönettel tartozunk Áginak, hiszen mint ahogy előttem elmondták a lakosság 

legnagyobb megelégedésére végezte a munkáját. Emberileg érthető a döntése. 

 

Késmárky-Kodak András 

 Nagyon köszönjük. Azok a cirkuszok amik elindultak személyekhez kapcsolhatóak 

voltak. Én meg tudom védeni magam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A metil alkohol mérgezés kapcsán azonnali segítséget kaptunk, a drogos állapotban lévő 

páciens kapcsán is. Voltak azért olyan esetek amikor azonnali beavatkozásra volt szükség, amit 

nagyon köszönünk. 

 

Késmárky-Kodak András 

 Összességében pozitív hozzáállás volt a Képviselő-testület részéről. Nem ez volt a 

döntésünk oka. Kínálkozott egy lehetőség, minden tekintetben könnyebb lesz nekünk így 

dolgozni. Személyes problémánk nem volt. 

 

Győri Balázs képviselő 

 6 évvel ezelőtt nagyon örültünk nektek, hála a jó Istennek 6,5 évig tartott ez a jó 

együttműködés, amit nagyon köszönünk nektek. A racionalitást meg kell érteni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A beszámolóhoz van-e valami kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs kérnék egy 

szavazást a beszámoló elfogadásáról. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

125/2018.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a helyi 

egészségügyi alapellátás helyzetéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.30 órakor az ülést bezárta. 

 

 



 


