
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 27-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:133-141 

  
  

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./ Tájékoztató az önkormányzat 2018.I-III. negyedéves költségvetési 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Tájékoztató Szerep Községi Önkormányzat költségvetésének összetételéről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Beszámoló a mezőőr 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Karácsony László mezőőr 

5./ Előterjesztés „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” 

tárgyú beszerzési eljárás eredménye megállapítására.  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés háziorvosi praxis betöltésére szóló pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés munkahelyi és vendég étkezési térítési díjak összegének 

felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Polgármester jutalmazásáról 

Előterjesztő: Győri Balázs képviselő 

10. / Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási 

megállapodásának módosítására 

11. Különfélék 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

133/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 27-i rendes ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

134/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadta. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

135/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javaslata hogy a következő évi költségvetés 

összeállításánál a kiadásokat minimalizálni kell, megbízási díjakat megfontolni, a caffetéria és 

munkáltatói döntés alapján adott támogatásokat szintén minimalizálni kell. 

 

Határidő: 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

136/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a mezőőr 2017. évi 

tevékenységéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

137/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kihirdeti, hogy „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás 

ellátására Szerep településen” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelen.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

138/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozott. Ennek megfelelően: 

 

a.) 2019. évre az „A” típusú pályázatokat benyújtott hallgatókat egységesen havi 3.000.- Ft/fő 

támogatásban részesíti. 

 

Nagy Lilla Bocskai u. 9.  

Bagdi Gábor Nagy u. 69.  

Rácz Petra Nagy u. 45.  

 

A támogatás azoknak a tanulóknak nyújtható, akik hallgatói jogviszonyban állnak.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a bírálati lapok továbbítására és a támogatási összeg átutalására.  

 

Végrehajtási határidő: 2018. december 14. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

139/2018.(XI.27.) számú határozat: 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában, 



valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (l) 

bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltak figyelembevételével a háziorvosi, valamint az 

iskola-egészségügyi ellátásra pályázatot ír ki. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

3. A pályázati felhívás szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2018. november 22. 

 

140/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vendég ebédek térítési 

díjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy 2019. január 01. napjától az 

alábbi térítési díjat állapítja meg: 

 

Megnevezés Nyersanyag norma Rezsi Térítési díj 

Vendég ebéd 260 203 463 

 

A térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 

  

Határidő: 2019. január 1. 

Felelős: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető  

 

141/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdésben  foglaltak 

alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítását és az 

egységes szerkezetű társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja. 

 

A Társulási megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 
 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27-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, Mile Tünde Enikő, Szabó László és Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. Egy új napirendi pontot kell felvennünk még 

pedig Előterjesztés Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítására. 

Ezzel együtt az alábbi napirendi pontokat javasolnám elfogadásra: 

 

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

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2018.I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Tájékoztató Szerep Községi Önkormányzat költségvetésének összetételéről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Beszámoló a mezőőr 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Karácsony László mezőőr 

5./ Előterjesztés „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú 

beszerzési eljárás eredménye megállapítására.  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2019. évi fordulójához 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés háziorvosi praxis betöltésére szóló pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés munkahelyi és vendég étkezési térítési díjak összegének 

felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Polgármester jutalmazásáról 

Előterjesztő: Győri Balázs képviselő 

10. / Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 



11. Különfélék 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

133/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 27-i rendes 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  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az iskolák felvételi körzetének véleményezéséről határozat kivonat megküldésre került 

a Kormányhivatal részére. Tornaterem bérleti szerződésének módosítása aláírásra és 

megküldésre került. A folyószámlahitel meghosszabbításáról a határozat megküldésre került. 

Most már a Takarékszövetkezetet várjuk, hogy mondjanak valamit.  

Bölcsődének elkészült a kiskerítés, illetve a homokozó kerete. November 7-én a Hamvas Sárréti 

Vízgazdálkodási Társulásnak volt gyűlése, ahol a társulás felszámolásáról, végelszámolásáról 

döntöttek és megkezdődik. November 8-án Bárándon voltunk egy átadó ünnepségen. 23-án 

Sárrétudvariban volt az Óvoda és Bölcsőde átadása, közben volt egy kerékpárút átadó. 

November 22-én ünnepi megyegyűlés volt ahol Rácz Endre kapott kitüntetést, valamint a 

védőnői pályázat lezárult. Jelentkező nem volt, jövőre újra folytatjuk. Az orvosi rendelési idő a 

rendkívüli testületi ülés óta módosult. Ezt meghirdetjük a lakosság körében is. 

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2018.I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elég részletesen megtárgyalta a bizottság, biztos minden képviselő elolvasta az 

előterjesztést. Más választásunk nem volt, mint hogy elfogadjuk ezt a rengeteg millió hiányt. 

Szépen végig vezettük a gyűlésen, de hosszú lenne elmondani. El kell jönni a gyűlésre és végig 

kell hallgatni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel. Aki így elfogadja a 

költségvetési rendeletet, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

134/2018.(XI.27.) számú határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

3./ Tájékoztató Szerep Községi Önkormányzat költségvetésének összetételéről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kaptunk egy tájékoztatót az Önkormányzat költségvetésének az összetételéről. Tegnapi 

nap folyamán a Gazdasági és Ügyrendi bizottság részletesen megtárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Részletesen megtárgyaltuk, szinte sorról sorra az összes tételt. Elég nehéz helyzetben 

van az Önkormányzat, ezért kértük ezt a tájékoztatót. A költségvetésünkben 39 millió forint 

hiány van jelenleg. Van egy likvid hitel amit a Képviselő-testület megszavazott, ez még 

folyamatban van. Átmeneti megoldást jelent erre a problémára. A beadott 14 milliós pályázat 

még elbírálás alatt van. Újabb pályázat beadását kérte a hivatal, de ez is még folyamatban van. 

A bizottság végig vette a pontokat. Nem merült fel létszám leépítés, elbocsátásokban nem 

gondolkoztunk. A konyhán egy fő szakács még felmondott október elején. Mint tudjátok a két 

fő kisegítőnek február 28-áig határozott időre szól a szerződésük. December 1-től hétvégi főzés 

már nem lesz. A bizottság a jelenlegi kiadásoknak a minimalizálására kéri a hivatalt, hogy csak 

a legszükségesebbeket, a kötelező feladatokat kellene teljesíteni. A másik tételnél a caffetéria 

kiadásokat, ami kb. 5 millió forint. Annak az átgondolására kérte a bizottság a hivatalt és a 

Képviselő-testületet. Amit lehet visszafogni a kiadásokat.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A caffetériát találtuk, illetve a megbízási díjak amik átgondolást igényelnek. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Azt mondtad, hogy a kötelező feladatokat, akkor az önként vállalt feladatok közül a 

civilek támogatása akkor az sem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szilvi lesz költségvetés tervezése és akkor kell a javaslatokat elmondani. Ezt nem vettük 

egyelőre előtérbe. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az önként vállalt feladatokon túl vagyunk.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A hiányunk a következő évre is átnyúlik. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ebben az évben ezzel már nem tudunk mit csinálni. A következő évben erről majd 

tárgyalunk. Minden önként vállalt feladatot meg kell nézni, Meglátjuk a REKI-ben mit kapunk, 

felnyítják-e a keretet? Hogy állunk majd december 31-én.  



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezeket csak a jövő évi tervezéskor 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezért nem gondolkoztunk még személyi dolgokban, mert fogalmunk sincs hol járunk 

egyáltalán. Meg hogy mit hoz még a következő egy hónap. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Én már tegnap elmondtam. 

 

Szabó László képviselő 

 Mint képviselő nem vagyunk könnyű helyzetben. Tudjuk azt hogy van egy majdnem 40 

millió forint hiányunk és tudjuk azt ha ezen nem változtatunk hamarosan, valószínű még több 

lesz előbb vagy utóbb. Ezt görgetjük. Legutóbb többünk szájából elhangzott az, hogy ez a 2019. 

év is véges lesz, amikor választások lesznek. Nem kellene egy 40 milliós mínusszal büntetni a 

következő csapatot. Most kell kitalálnunk azt, hogy melyek azok a lehetőségek amelyekkel 

tudnánk ezt a bizonyos hiányt csökkenteni. Személyes véleményem nekem is az, hogy nem 

kellene embereket elküldeni, mert Szerepen nem túl sok munkahely van. Való igaz, hogy a 

caffetéria, illetve az egyéb juttatások átgondolását én is nagyon megfontolandónak tartom, sőt 

hozzáteszem ha a caffetériát megkívánjuk vonni az egyszerű emberektől, akkor viszont 20%-

ot a képviselői tiszteletdíjakból is vegyünk el. Úgy hiszem ez úgy igazságos, ahogy a szólás 

mondja, együtt sírunk, együtt nevetünk. Nekem személyes véleményem az, hogy ezeket a 

juttatásokat átmeneti időre felfüggeszteném, megvárnám, hogy a REKI támogatásból mi lesz, 

és találunk még olyan lehetőségeket, amiből ezt a hiányt csökkenteni tudjuk. És akkor én ezeket 

vissza állítanám. 5 millió forint, és ha hozzáadjuk a két dolgozó bérét akiket február 28-ig 

alkalmazunk, az már úgy összesen 8 millió forint. Ami úgymond megtakarítás. A megbízási 

díjakat nem tudom mennyik voltak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Laci én ebben teljesen igazat adok neked. Engem csak egy dolog bosszant. Kötelező 

feladataink vannak amihez 30 millió forintot hozzátettünk. Hozzáteszünk a közös hivatalhoz 8 

millió forintot, a Segítő Kezekhez 9,5 millió forintot, 13 millió forintot pedig az óvodához. Ez 

közelíti a 30 millió forintot. Nem azt kellene megnézni, hogy ott mire megy el? És akkor hogy 

ott miből tudnánk lefaragni? Mindig pozitívan áll hozzá mindenki. Ha csökkenteni kell, akkor 

csökkentsünk. Úgy a dolgozók, mint a képviselők. Hiszen nem első alkalom lenne, hogy 

csökkentenek a tiszteletdíjon. De ezeket kellene megnéznünk, amik a hiányt generálják. 

 

Szabó László képviselő 

 Ne kettőnk beszélgetése legyen, ebben teljesen igazat adok neked. Itt van Zoli, mint 

püspökladányi lakos, itt dolgozó ladányi hivatal embere, de lehet hogy átgondolnám azt hogy 

a ladányi közös hivatal mennyire gazdaságos nekünk, vagy a Segítő Kezek egyébként. Nem 

rendelkezek olyan papírokkal, hogy erről véleményt tudja alkotni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem csak te, hanem senki. Ott kezdődik a probléma, hogy nem kapunk egy kimutatást, 

hogy mire van elköltve. Nincsen Püspökladányban egy ember akivel tárgyalni tudnál a Közös 



Hivatal szerkezetéről, esetleges átalakításáról, hogy lehetne gazdaságosság tenni. Polgármester 

Asszony táppénzen, két alpolgármester nem elérhető. Kivel beszélsz? Itt kezdődnek a 

problémák. Segítő Kezeknél intézményvezető váltás van folyamatban. Már most derülnek ki 

olyan dolgok, micsoda őrületes pénz herdálás folyt ott. Könyvelésnél arányosan szétkönyvelik 

az 5 településre. Ami ránk esik, húzzuk fülünket, farkunkat holott semmi közünk nincs hozzá 

amire költöttek. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Előbb utóbb valakinek csak mondani kell ezt. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Én tegnap elég vehemensen elmagyaráztam Pandur Erikának. Lehet itt olyanban 

gondolkozni, hogy lekapcsolom a villanyt, vagy elveszek valakitől 20 ezer forint caffetériát, de 

amíg azon nem változtatunk, hogy nekünk minden évben hozzá kell járulni Püspökladány 

költségvetéséhez 20 millió forinttal, ezt görgetjük évek óta magunk előtt.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Azt is, meg emezt is.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a probléma, hogy amit kapunk feladatalapú finanszírozást az sem fedezi le teljes 

egészében a feladatot. Nekünk az a vacak 12 millió forint saját adónk van ami bevételünk 

amiből nem tudunk 30 millió csinálni. Ez a gondunk. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A pénzügyes meg nincs felkészülve megfelelően. Igaz, hogy feladatalapú 

finanszírozásra kapjuk a pénzt, de az is igaz, hogy mindig vannak kiskapuk. Na ezt kell 

megtalálni. Erre kaptam a pénzt, de erre vagy arra még van lehetőségem. Na erre kellene 

felkészülni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegnap eléggé felmérgeltük magunkat Edittel nagyon. Meg aki itt volt az egész biztos. 

Kialakult egy határozati javaslat, hogy a következő évi költségvetés összeállításánál a 

kiadásokat minimalizálni kell, megbízási díjakat megfontolni, a caffetéria és munkáltatói 

döntés alapján adott támogatásokat szintén minimalizálni kell. Aki ezzel így egyetért kérnék 

egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

135/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javaslata hogy a következő évi költségvetés 

összeállításánál a kiadásokat minimalizálni kell, megbízási díjakat megfontolni, a caffetéria és 

munkáltatói döntés alapján adott támogatásokat szintén minimalizálni kell. 

 

Határidő:  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármesterű 

 

Szabó László képviselő 

 Bele venném a tiszteletdíjakat is.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 



 Én ebbe nem megyek bele. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Én sem. Azért mert más hibázik, azért nem.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A tiszteletdíjakat rendelet szabályozza. Ez a koncepció amiről beszélünk javaslatokat 

fogalmaz meg a pénzügyi irodának, hogy a költségvetés készítésénél mit vegyen figyelembe. 

Egyébként bárkinek meg van a lehetősége arra, hogy egyéni döntést hozzon. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Lemondhat bárki róla. Megbeszéltük 2 évvel ezelőtt. Többet ilyet senkinek nem 

csinálok. Aki le akar mondani tegye meg. 

 

4./ Beszámoló a mezőőr 2017. évi tevékenységéről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt tárgyalta a gazdasági és ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen tárgyaltuk, volt egy-két felvetés. Elfogadtuk a beszámolóját. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat? Amennyiben nincs aki elfogadja a mezőőr beszámolóját kérem 

szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

136/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a mezőőr 2017. évi 

tevékenységéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5./ Előterjesztés „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú 

beszerzési eljárás eredménye megállapítására.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottság megtárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Eredménytelen volt az eljárás. Elfogadtuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja, hogy eredménytelen kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

137/2018.(XI.27.) számú határozat: 



Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kihirdeti, hogy „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelen.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

6./ Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 

évi fordulójához 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hála istennek 3 pályázat érkezett. Ezt mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság megtárgyalta. Örültünk a három továbbtanulónak, jelentkezőnek 

és a támogatást javasoljuk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság is javasolja támogatni a jelentkezőket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor aki a Képviselő-testület támogatásra javasolja a jelentkezőket, megkérem 

szavazzon. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

138/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozott. Ennek megfelelően: 

 

a.) 2019. évre az „A” típusú pályázatokat benyújtott hallgatókat egységesen havi 3.000.- Ft/fő 

támogatásban részesíti. 

 

Nagy Lilla Bocskai u. 9.  

Bagdi Gábor Nagy u. 69.  

Rácz Petra Nagy u. 45.  

 

A támogatás azoknak a tanulóknak nyújtható, akik hallgatói jogviszonyban állnak.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a bírálati lapok továbbítására és a támogatási összeg átutalására.  

 

Végrehajtási határidő: 2018. december 14. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

7./ Előterjesztés háziorvosi praxis betöltésére szóló pályázat kiírásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 December 1-vel a praxisjog visszaszáll az önkormányzatra. Alapdolgunk, hogy 

keressük a háziorvost, hirdetjük a praxist. Valamint a rendelő felújításának a feltétele is hogy 



mindent meg kell tennünk azért, hogy állandó háziorvos legyen. Ezzel kapcsolatban valakinek 

valami? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Reméljük még a héten meg lesz a működési engedély. El kell érnünk hogy ezen a héten 

a finanszírozási szerződés is aláírásra kerüljön. Edit már dolgozik rajta. Ott kevesebb 

dokumentumot kell benyújtani, mint a működési engedélyhez. A finanszírozási szerződés 

alapfeltétele, hogy jogerős működési engedéllyel rendelkezzünk. Minden iratot előkészítünk. 

Visszaszállt a praxisjog a tulajdonunkba. Nekünk kötelességünk azt betöltetni. Ez pályázati 

eljárás keretében történik. Elkészítettem a pályázati felhívás tartalmi részét. Nagy része 

jogszabályi előírás alapján került megfogalmazásra. Ami mérlegelés tárgyát képezheti az a 

praxisjog megszerzésének ellenértéke. Mi úgy gondoljuk, hogy olyan helyzetben amikor ennyi 

betöltetlen álláshely van teljesen reménytelennek tartjuk, hogy eladjuk valakinek a praxisjogot, 

mert nem valószínű hogy esélyünk lesz. Térítésmentesen adnánk a praxisjogot. Január 31-ig 

van a beadási határidő. Február végén döntene a Képviselő-testület amennyiben lesz jelentkező. 

Legkésőbb Április 1-jén betölthető lenne.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért a pályázat kiírásával, kérem szavazzon. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

139/2018.(XI.27.) számú határozat: 

4. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában, 

valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (l) 

bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltak figyelembevételével a háziorvosi, valamint az 

iskola-egészségügyi ellátásra pályázatot ír ki. 

 
5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

6. A pályázati felhívás szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza 

meg. 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2018. november 22. 

 

 

8./ Előterjesztés munkahelyi és vendég étkezési térítési díjak összegének felülvizsgálatáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegnap a Gazdasági és Ügyrendi bizottság alaposan megtárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Amit intézményvezető asszony leírt a rezsi emelésről szól. A nyersanyag norma maradt 

ÁFA-val, a rezsi 156 Ft+ÁFA volt. Kiderült, hogy két évvel ezelőtt volt utoljára felülvizsgálva. 

Kb. 123 Ft-tal kerül többe a rezsi, mint amit fizetnek érte. Erre javasoltunk 30 Ft emelést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A teljes díja 236 Ft+Áfa a rezsinek, annyiba kerül valójában. 186 Ft+ÁFA-t javasolt a 

bizottság.  



 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Nem kérdeztétek, hogy nem lehetne-e hogy minden évben egy kicsi emelés legyen? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De. 236 és a 156 Ft között egy középszint a 186 Ft, így majd márciusban újra 

felülvizsgáljuk és megpróbáljuk magunkat utolérni. Abszolút deficit, hogy a rezsit mi fizetjük. 

Milliókat teszünk a konyha mellé. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Egy évben kétszer van lehetőség térítési díj emelésre. Ha januárban lesz egy térítési díj 

emelés, így jövőre még lesz egy alkalom térítési díjat emelni. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Tényleg a fokozatosság lenne a célszerű. Akinek nem tetszik meg főz otthon. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Decemberben majd megemészti mindenki. A módosítás szerint teszem fel szavazásra. 

2019. január 1-től 260 Ft nyersanyag norma + ÁFA, illetve 186 Ft + ÁFA rezsi költséggel 

javasolja a térítési díjat a Képviselő-testület. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

140/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vendég ebédek térítési 

díjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy 2019. január 01. napjától az 

alábbi térítési díjat állapítja meg: 

 

Megnevezés Nyersanyag norma Rezsi Térítési díj 

Vendég ebéd 260 203 463 

 

A térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 

  

Határidő: 2019. január 1. 

Felelős: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető  

 

 

9./ Polgármester jutalmazásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Győri Balázs képviselő volt az előterjesztő. És én akkor nem hagynám szóhoz jutni. 

Nagyon jól esik a lelkemnek, hogy elismeri a munkámat, de úgy gondolom az önkormányzat 

ilyen anyagi helyzetében nem tartok igényt jutalomra. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Nagyon örülök Tündi a bejelentésednek. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Felhívnám a figyelmet arra, ne hogy azt higgye, hogy ezzel valamit is megoldott. 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem oldottam meg semmit sem. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Semmit sem fog javulni az önkormányzat anyagi helyzete. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Viszont a megítélése javulni fog. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A jutalom mindig az elmúlt esztendőről szól, de úgy gondoltam ez a ciklus utolsó egy 

esztendeje, gyakorlatilag visszatekintve az elmúlt 4-5 évre elég szép munkát végzett az 

önkormányzatnál. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Sokat. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Elég sok szép beruházás volt, a falunka a fejlődéséért dolgozott. Összehasonlítva más 

településekkel arányában természetesen nagyon előkelő helyen vagyunk megyei szinten is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy normál anyagi helyzetbe teljesen reálisnak tartanám. Végig ültem jó néhány ciklust, 

meg Laci te is és például a legutóbbinál arra is határozottan emlékszek, hogy Balázsnak fel lett 

ajánlva 6 havi jutalom részletekben, viszont eltekintett a végkielégítéstől. Tehát ha előre 

gondolkozunk jövőre vége a ciklusnak, itt azért számolni kell a ki nem vett szabadságokkal, a 

végkielégítés összegével. Nem biztos, hogy jobban fog járni az önkormányzat mert akkor kell 

egy összegben kifizetni ezeket. Vagy részletekben egy ilyennel lemond az ember arról. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Problémák mindig lesznek. Annyi pénz soha nem lesz hogy erre várjunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Emberek vagyunk, fizetésért dolgozunk, képviselők tiszteletdíjért ülnek itt, 

mindenkinek van főállása mellette, munkahelyéről megkapja, viszont nekem ez a főállásom. 

De akkor is én nyugodtabban alszok. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Tiszteletben tartjuk a döntését polgármester asszonynak. 

 

Szabó László képviselő 

 Nagyon korrekt döntésnek tartom. az iskola és a polgármester asszony viszonya is 

megfelelő, egyetértettem a leírtakkal is.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Majd jövőre visszatérünk rá, ha stabilizálódik az anyagi helyzetünk. 

 

 

 



Győri Balázs képviselő 

 Hihetetlen hogy egyébként állami intézmények micsoda pénzeket osztanak ki 

dolgozóknak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tudom Balázs. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ebbe a te cégedet is beleértem Laci. Úgy ahogy a te főnököd is úgy zsebre vágja a 6 

millió forint jutalmat, ahogy az elő van írva. 

 

Szabó László képviselő 

 Az a lényeg, hogy én nem. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Visszavonom az előterjesztést. 

 

10./ Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez most érkezett, még nekünk is nagyon friss. Röviden  elmondom az előzményét. A 

Társulási Tanács elnöke Püspökladány Város polgármestere. Elég jó ideje táppénzen van és 

most érkezünk ahhoz a ponthoz hogy eddig a gyűléseket a korelnök összehívta. Rendben van, 

csak hogy intézményvezetőt is szeretnénk választani és nincs aki a munkáltatói jogokat 

gyakorolja. Most derült ki hogy nincs alelnöke a Társulásnak aki átvehetné ezt a feladatot. Ha 

nincs alelnöke, nincs aki helyettesítse az elnököt és akkor eredménytelen az intézményvezetői 

pályázat mert hiába döntünk nincs munkáltató. Hirtelen egyeztetést folytattak az 

Államkincstárral. Ennek következtében kerülne bele az a rész, hogy elnök helyettesítési 

tisztségével kapcsolatban a Társulási Tanács minősített többséggel alelnököt nevez ki. Illetve 

lenne még két technikai módosítás. Az egyik a kormányzati funkciókba a demens betegek 

nappali ellátása kerülne be, illeve az önállóan működő költségvetési szervként szövegrész 

elhagyásra kerül a társulási megállapodásból Államkincstári funkció váltás miatt. Ezek miatt 

kellene ezt módosítani. Akkor módosíthatja a Társulási Tanács ha a Képviselő-testületek ezeket 

elfogadják. Az előterjesztés 2. oldalán van a határozati javaslat, azután pedig végre a társulási 

megállapodás egy módosításokkal egységes szerkezetben megkaptuk, ebből lehet látni a 

társulás munkáját. Kérdés? 

 

Bácsó Balázsné képviselő  

 Az benne maradt, hogy lakosság arányosan él a szavazat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a minősített többségnél. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Minősített többség esetében a lakosság szám 50%+1 fő és a megválasztott 

polgármestereknek, vagy tagoknak a több mint fele. Legalább 3. Maga a helyettes 

megválasztása nem igényel minősített többséget.  

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Többet nem tudunk hozzátenni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Eddig ez hogy kerülte el a figyelmet? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés? Aki a határozati javaslat szerint elfogadja, kérem szavazzon. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

141/2018.(XI.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdésben  

foglaltak alapján a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási 

megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű társulási megállapodást 

a melléklet szerint elfogadja. 
 

A Társulási megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás 

aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

11./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat, észrevétel? Kezdődik vasárnap az első adventünk, meghívókat lassan 

szerintem mindenki megkapta. Az első az Életháznál lesz. 21-én tartja az iskola a karácsonyi 

műsorát. 13-ára tervezzük a Képviselő-testületi ülést, 14-re a vállalkozók vacsoráját. Az utolsó 

héten szeretnénk csendben maradni, a hivatalos dolgokat tudjuk le. Amennyiben nincs más az 

ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.39 órakor az ülést bezárta. 

 


