
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 30-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:100-103 

 

  

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

Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés ingatlan vásárlásról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Különfélék 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

100/2019.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 30-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

101/2019.(X.30.) 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 

 

 

 



102/2019.(X.30.) 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: 8 fő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :105 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 

  

103/2019.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Dienes 

Gyula és Dienes Gyuláné tulajdonát képező Szerep Mikes Kelemen u. 4-1. szám alatti, 252 

hrsz-ú, lakóház, udvar megjelölésű ingatlanra, bruttó 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-

ötszázezer forint összegben. Az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti, 

a vételárat a 2019. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 30-i rendes 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázs, Bácsó Balázsné, Győri Balázs, 

Mile Zoltánné, Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:   Pánti Zoltán aljegyző 

        Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan van távol: Dezső Gyula képviselő 

     

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. Dezső Gyula képviselő igazoltan van távol. 

A következő napirendi pontokra tennék javaslatot: 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés ingatlan vásárlásról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A napirendről kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

100/2019.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 30-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 

 Nincs lejárt határidejű határozatunk. Két ülés között az elmúlt egy hétben nem sok 

minden történt. Mindenki kapott tiszteletes úrtól meghívót holnap estére a reformáció napjára 

tartanak istentiszteletet, Csenki kórus lesz a vendégünk. Illetve 1-jén szokás szerint 11 órakor 

a temetőben lesz istentisztelet és az önkormányzat nevében a kopjafánál koszorút helyezünk el. 

Ennyi ami most várható, lassan lehet készülni az adventi vasárnapokra. Ahogy néztem a 

naptárat december 1-vel fogunk kezdeni. Szeretném ha ezek a megszokott, lakosság által 

szeretett dolgok mennének tovább. Hosszú évek óta nagyon szeretik. 

 

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

Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítására 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki tudja hogy anno megszűnt a kistérségi társulás és mi az Életházunkat 2008. 

októberében adtuk át, akkor önállóan működtette az önkormányzat, abban az évben és 2009. 

január 1-től került át társulási működtetésbe. Onnantól kezdve az ellátási formák folyamatosan 

bővültek és jelenleg is a Segítő Kezek működteti, aminek a Társulási Tanács a fenntartója. Most 

ezt amiatt szükséges módosítanunk, hogy a Társulási Tanácsba az önkormányzatokat a 

polgármesterek képviselik és minden polgármester megbízatása a választással kezdődik és a 

következő választással ér véget. Püspökladányban változott a polgármester személye, most ez 

kerül átvezetésre. Tudomásom szerint jövő héten csütörtökön lesz Társulási Tanács ülés, ahol 

újra elnököt és alelnököt fogunk választani. Kérdés, javaslat, észrevétel? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A polgármester személyének átvezetése miatt szükséges a megállapodás módosítása, 

ugyanakkor a kolleganőm aki készítette az előterjesztést az Államkincstárral egyeztetett és 

felhívták a figyelmet pár egészen kicsi technikai jellegű módosításra. Például az utcát ki kell 

írni, minden rövidítést ki kell írni, Földes tekintetében Földes Nagyközségi Önkormányzatot 

kell írni, ez a hivatalos neve. Ezeket a pontosításokat kellett elvégezni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a határozati javaslat szerint, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

101/2019.(X.30.) 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 
 

3./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Minden évben véleményeznünk kell és el kell küldenünk. Ezt a gazdasági és ügyrendi 

bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen, és elfogadta a határozati javaslatot egybehangzóan. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban?  Aki ezzel egyetért kérnék egy 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

102/2019.(X.30.) 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: 8 fő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :105 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  

 

 

4./ Előterjesztés ingatlan vásárlásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is megtárgyalta a gazdasági és ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megtárgyalta a bizottság és elfogadta a határozati javaslatot. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Azt szeretném kérdezni, hogy ebbe az EFOP-os pályázatba nem lett volna jobb 

megvenni az a tégla építésű ingatlant ami az önkormányzati ingatlan mellett van? Abban a 

lakásban nem laknak. 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor Kati nagyon régen járhattál ott, mert az a Vadász Szilárdék tulajdona, laknak 

benne jelenleg is.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Egész nyáron üresen volt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nyáron üresen volt, most költöztek be 2 hónapja. Ott élnek életvitelszerűen. 

Megvehettük volna a József Attila utcán a házat, fel is ajánlotta a benne lakó az 

önkormányzatnak, de annyi jelzálog van rajta, hogy nem tudtuk volna megvenni. Megnéztük 

egyébként, volt már kint tervező és ez az amire annyira sokat nem kell költeni. Kisebb 

átalakításokkal ez kivitelezhető. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ez a pályázat él már folyamatosan van. Mondtátok, hogy 180 millió forinttól esünk el 

ha ezt nem vesszük meg. Ez a pénz már itt van, legalább is nagy része gondolom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Előlegként ott van. A pályázati pénzek úgy jönnek, hogy van egy Államkincstári számla 

és arra utalják rá és mi arról utalunk amit ki kell fizetni. Igazából költés annyi volt amennyi a 

pályázatírásra ment el. Meg van a projektmenedzsment kell hozzá, pénzügyi szakember, illetve 

egy műszaki vezető. Kitétel az, hogy aki az EFOP 1.6-os pályázatba volt a 

projektmenedzsment, pénzügyes azoknak kell vinni a másik felét is. A projektmenedzserünk 

Kovács Gergő a nagyhegyesi jegyző, illetve a pénzügyi szakemberünk Kandi Zsolt, aki a 

tankerületnek is dolgozik. Felelős vezetőnek, ami műszaki területen ismeri arra pedig 

Aranyosné Baranyai Irén van. Nekik sem történt mind a mai napig kifizetés róla, árajánlatkérők  

megtörténtek, de erre vártunk, hogy milyen módosításokat hagynak még jóvá. A lehívott előleg 

teljes egészében ott van az Államkincstári számlán még.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van egy támogatói okirat, ez tartalmazza azt, hogy az EFOP pályázat milyen 

tartalommal fog megvalósulni. Milyen szolgálati lakások fognak megújulni, milyen programok, 

milyen képzések fognak megvalósulni. Ha valami nem teljeskörűen valósul meg akkor nem 

teljesítjük a szerződésben foglaltakat és akkor visszafizetési kötelezettség van. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Értem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Vásáry néni házát is ebből a pályázatból vettük meg, megvásárolta az önkormányzat és 

akkor most utólag kaptuk vissza az árát. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Köszönöm. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 



 Polgármester asszonynak javasoltam, hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogy a 

vételárat a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja, javasoltam hogy módosítsuk ezt azzal, hogy 

a 2019. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel a módosító javaslattal, hogy a 2019. évi költségvetés tartalék keretének a 

terhére megvásároljuk az ingatlant, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

103/2019.(X.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Dienes 

Gyula és Dienes Gyuláné tulajdonát képező Szerep Mikes Kelemen u. 4-1. szám alatti, 252 

hrsz-ú, lakóház, udvar megjelölésű ingatlanra, bruttó 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-

ötszázezer forint összegben. Az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti, 

a vételárat a 2019. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2019. december 31. 

 

 

5./ Különfélék 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Már a múltkor mondtam jegyző úrnak, hogy szeretnék kérni egy pénzügyi 

helyzetjelentést, szeretném tudni hogy áll a kasszánk, ha erre van mód. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Perszer, semmi akadálya nincs. Úgy tudom novemberben tárgyaljuk a háromnegyed 

éves beszámolót, abba teljes egészében minden benne lesz. Tudom régen ahhoz voltatok 

szokva, hogy kaptatok egy kimutatást milyen számlán mennyi pénzünk van. Illetve hogy milyen 

tartozásaink vannak. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ha az előző testületnek volt egy zárása nekem az is elég. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy gazdasági beszámoló volt és szerintem abból tudunk adni egy példányt. De 

szerintem az fent van a honlapunkon is. A jegyzőkönyv melléklete, abba le van vezetve minden. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ciklus végén egy 5 éves értékelést kell végezni, ez megtörtént. Ez főleg pénzügyi 

beszámoló amit a városgazdálkodási iroda vezetője készített el. Egyébként egy évvel ezelőtt a 

képviselő testületnek is volt egy napirendi pontja amikor a költségvetés helyzetét 

megvizsgáltuk és teljesen természetes, hogy aktualitása van, hogy az új képviselő testület 

világosan lássa milyen pénzügyi helyzetben van az önkormányzat.  

 

 

 



Bácsó Balázs képviselő 

 Nekem lenne annyi, hogy 1-2 hónapja beszélgettünk az ASP-ről. Nem nyugszik ez a 

sertéspestis, házi állományba még nincsen, de a 2/2019 főállatorvosi határozatot nagyon 

ajánlanám átnézni. Benne van hogy milyen tartási körülményeket kellene biztosítani a 

sertéseknek. Múltkor kint jártam a telepen. A dupla kerítés az a minimum, ott még sima kerítés 

sincs. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most csinálják. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Egy stáb alakult már és a járási állatorvos is benne van, ha azt mondja egy telepre, vagy 

házra, hogy nem megfelelő akkor kiírtják a sertést. 5-6 ezer darabot kiírtottak már. Ha olyan 

van, hogy el lehet adni addig azt érdemes megtenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most ott tartunk, hogy a hízók amik voltak azok közül 4 van meghagyva, amiért 

folyamatosan jönnek, illetve 3 darab plusz hízónk van, aminek még nincsen gazdája. Ennyi 

maradt a nagyokból. Süldő, kismalac van vagy 50 darab, amivel nem sok mindent tudunk 

kezdeni. Kimennek még a kocák és amik bent vannak még kicsik azokat is kivisszük. Kint 

elkezdték a kerítést készíteni. A hivatal alatt lévő telkeket is kerítjük le. Az az 50 kismalac már 

mind saját állomány lenne.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Jónak tűnik az ára, érdemes lenne belemászni, de ott van a másik oldal amit elmondtam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Már nem kevés olyan helyen jártam ahol azt mondták nincs malac, mindenhol vágják 

le. Nem kell messzire menni, itt van Bihardancsháza egy darab sincs.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Egyelőre a magas kockázatúba van besorolva a megye, a fertőzöttet még nem 

állapították meg, de az országban már több helyen igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudunk mit csinálni. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Annyi előnyünk van, hogy itt a Vadásztársaság meg vagy kettő Püspökladányig nem 

lőhet vaddisznót, mert nincs.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nehéz ezzel nem egyet érteni az az igazság, biztos fájdalmas a megelőző intézkedés, ha 

ezt túl éljük nagyon kemény profitja is lehet az államnak, meg az önkormányzatnak is, mert 

azért nagyon szépen kúsznak felfele az árak. Az a baj, hogy kevés sertésünk van. Reméljük 

megússzuk. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Olyan feltételek vannak leírva, hogy egy Módos Imre féle szintű telepet is felszámoltak.  

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Olyan előírások vannak, hogy hihetetlen.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Románia fertőzött, csak az a baj, hogy egymásnak az országok nem adnak ki 

információt. Tanácskozáson már elmondták, hogy az emberi tényező egy nagyon komoly 

dolog, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ne terjesszük ezt a dolgot. Fertőtlenítés 

mellett, a fokozott takarítás, takarmányra figyeljünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha ezt túl élnék a malacaink akkor járnánk jól, mert akkor nekünk tavaszra hízók 

lennének.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Szerintem próbáljátok meg a dupla kerítést ha lehet.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekünk az a terület még belterület, az a Csokonai utca része.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 A magyar gazdaságot is érintené, ha ez országos probléma lenne. Egyre jobban megy 

fel a disznóhús ára.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A József Attila utcában van közvilágítás végre, 3 lámpatest nem működött. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nagy szívfájdalmam még mindig ez a Kölcsey utcai iskolai. Ott egy szép épület, üresen 

áll 3 éve és nem tudjuk visszakönyörögni a Tankerülettől. Jó néhány településen jártunk 

mostanában, talán még a polgármester asszonnyal is közösen, gyönyörű szép közösségi terek 

vannak, nekünk ott az az épület és abból olyan közösségi tér lehetne. Bármit meg lehetne 

szervezni. Lakodalmat vagy akár egy tanfolyamot. Arra kérem a testületet hozzunk erről egy 

határozatot, értesítsük a Tankerületet, hiszen kaptak tőlünk egy tornatermet.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kiegészíteném egy kicsit amit elmondtál azok kedvéért akik most kerültek be 

képviselők számára. Amikor a tankerületek létrejöttek akkor az önkormányzat a saját vagyonát 

átadta használatba a tankerületnek amiben az oktatást biztosítják. Ebben benne volt a nagy 

iskola és benne volt a lenti tornaszoba, mert ott tudták a tornaórákat biztosítani a gyerekeknek. 

Amikor megkaptuk a tornatermet azzal kezdtük a Tankerületnek vegye át használatba legyen a 

tankerületé úgy is az iskolások használják. Elutasítottak minket, hogy ők ebből nem kérnek, 

hanem egyezzünk meg egy bérleti díjban, ami országosan egy lehet mindenhol egy testnevelés 

óráért. Nem 100 %-os a kihasználtsága, mert annyi pénzt nem óhajt a tankerületi sem fizetni, 

hébe hóba lemennek a tornaszobába, de nagyon ritkán. Azt az épületet ha visszaadná, mert oka 

fogyottá vált a tornaszobát fenntartani a tankerületnek, amikor itt a nagy tornaterem. Ezen 

kínlódunk évek óta, hogy adják azt nekünk vissza és abból egy közösségi teret, rendezvény 

házat kitudnánk alakítani valamilyen pályázatból, ahol meg lehetne tartani egy születésnapot, 

esküvőt, ballagást, ezzel is mentesítve az óvoda konyháját, vagy az életházat. Ennek ez az 

előzménye. 

 



Győri Balázs alpolgármester 

 Akár tanfolyamokat is lehetne szervezni. A gazdáknak lehetne kisebb nagyobb 

tanfolyamokat szervezni. Voltak a felújítására pályázati lehetőségek amelyek most elúsztak. 

Nézzük, hogy ott áll az épület üresen.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ügyvédnő is kialakított ezzel kapcsolatban egy álláspontot, hasonló állásponton 

vagyunk mindketten. Jogi megoldás nincs erre. Elmehetünk mi a bíróságra viszont nagyon 

komoly esély van arra hogy ha mi bírósági úton akarnánk a jogainkat érvényesíteni akkor mi 

azt a pert elveszítenénk mert a tankerület megfelelő érvrendszert tud felsorakoztatni amellett, 

hogy miért van nekik erre szükségük. Valami kompromisszumra kell törekedni.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Zárjuk be akkor a tornatermet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Csak akkor bevétel sem lesz.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Kiadás viszont igen, hiszen a fűtés attól működik. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nézzük hogy fog az leromolni évek sora alatt.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Katasztrófális állapotban van. Az összes kerítés fel van szedve. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az udvart továbbra is használhatná. Kapott egy 21. századi tornatermet, a Kölcsey utcai 

iskola tornaszobaként lett nekik átadva, gyakorlatilag okafogyottá vált, hiszen épült egy nagy 

tornaterem. Nem jár oda tornázni. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Az udvart csak használják. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem mindig vannak a tornateremben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szerződésünk úgy van hogy október 15-től április 15-ig, amíg a hideg szezon van. A 

bitumenes pálya ami nekik inkább kell. Minden az enyészeté lesz. Megszűnt Sportegyesület, a 

sportház és pálya katasztrófális ahogy kinéz. Semmit nem csináltak rajta. Mindenhol bejutnak. 

Szörnyű állapotban van. Mind a mai napig nem mondta azt a Sportegyesület, hogy itt van 

minden befejeztük. Annak örülnénk, ha lenne foci, csak ahhoz is egy normális személy kellene 

aki ott karbantartaná. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Az a baj, hogy minden tönkremegy. Egyszer már csináltunk játszóteret, de az is oda van. 

Ez a borzasztó. Megcsinálunk dolgokat és pár év múlva nincs. A tornatermet is jobban ki 

kellene használni. A fiatalok is átmennek Udvariba mert olcsóbb a bérleti díj. 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ugyanannyi. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Mert mennyi a bérleti díj? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 4500 Ft a Tankerületnek, viszont a szerepi illetőségek esetében csökkentett díj van 

megállapítva. Udvariban van egy sportszervező Bodó Lajos személyében akinek az a feladata, 

hogy különböző rendezvényeket szervezzen.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jövő héttől újra indul a torna kedd és csütörtöki napokon. Van ez az egészségfejlesztési 

iroda, rajtuk keresztül tartottunk már tornát tavasszal. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Van még egyébként befejezetlen pályázatunk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze, az óvodában az udvari játékok a Magyar Falvak programban, a tanyafejlesztési 

pályázat, a tanyagondnoki szolgálat eszköz bővítésére. A tanyagondnoknak van 200 ezer forint 

önereje, a Magyar Falvaknak egyáltalán nincs önereje. A bölcsőde bővítést közel 60 millióra 

adtuk be az 100%-ig finanszírozott. A két EFOP van ami folyamatban van, ennek sincs önereje. 

Illetve van ami közös a püspökladányi járásban. Püspökladány, Szerep, Sárrétudvari, 

Bihartorda és Báránd. Ladány a gesztor, most ez van folyamatban, rengeteg program van benne, 

az évről évre megrendezett programjaink vannak benne, Mézes nap, lovasnap, adventek. Ezt 

kell kifejteni, hogy a közbeszerzést el tudják indítani. Ennek sincs önereje.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Szerepen az összes TOP-os pályázatot sikerült befejeznünk 2019-ben, ennek nagyon 

örülök. Kettőnél már meg is volt az elszámolás. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Az iskola rendben van?  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Éppen ma szóltam a kivitelezőnek, hogy még nem látom az aula párkányán a 

lemezszegőket, látok apróságokat. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A napelem működik? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 4-én jönnek bekötni az órát az E.ON-tól és utána működik a napelem is.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem lehetne ezt a napelemet tovább fejleszteni a településen? 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Próbálkoztak már napelem parkot létrehozni, nem kaptak engedélyt, mert különleges 

madárvédelmi terület. Esély sincs rá mert Natura 2000 minden terület. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 A szakemberek a túzokok miatt nem fogják engedni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ami nekem felkeltette az érdeklődésem az a termálvízzel való fűtés. Földesen most 

adták át, egy egész komplexumot. Udvariban az iskolát is ezzel oldják meg most. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Nagyon jó megoldás. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem is környezetszennyező. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem ez felkeltette az érdeklődésem. Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.47 órakor az ülést bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 
 

 

 

 


