
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 29-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:7-13 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati 

kiírásról 

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

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről  

3./ Előterjesztés Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

4./ Előterjesztés Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

5./ Előterjesztés védőnői álláspályázat kiírásáról 

6./ Előterjesztés a polgármester szabadságának meghatározásáról 

7./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

8./ előterjesztés a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó 

települési és térségi fejlesztések támogatására szóló pályázaton való részvételről 

9./ Különfélék 

 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

7/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 29-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

8/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

és Mini Bölcsőde intézményvezetőjét Galgócziné Gyányi Editet, a vezető második vezetői 

ciklusára, pályáztatás mellőzésével bízza meg, amennyiben a nevelőtestület kétharmada 

a döntésével egyetért.   

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban tájékoztassa a 

nevelőtestületet, valamint működjön közre a három fős előkészítő bizottság 

létrehozásában.  

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: jegyző  

 

 

9/2019.(I.29.) számú határozat: 

1.) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával a határozat melléklete alapján kötendő együttműködési 

megállapodást jóváhagyja. 

 



2.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és annak megküldésére a 

Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére. 

  

 

Határidő: azonnal                          

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

10/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a védőnői munkakörben dolgozó 

közalkalmazott felett a munkáltatói jogok gyakorlója a Kjt. 20/A.§ (1) bekezdése alapján 

— az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásnak megfelelően - pályázatot ír ki 

határozatlan időre a védőnői körzet védőnői állásának betöltésére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

pályázati felhívás közzétételére, a pályázati eljárás lefolytatására. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

11/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX törvény 225/C. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja Tóthné Verő Tünde 2019. évi szabadság ütemezési tervét.    

   

Határidő:  folyamatos  

Felelős:   Tóthné Verő Tünde polgármester   

12/2019.(I.29.) számú határozat: 

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: 2019. február 15.  

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester   

 

 

13/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Szerep Községi Önkormányzat a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és 

fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására vonatkozóan pályázatot 

kíván benyújtani a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése alcélra. 

 

 

2./ Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 

222.222.-Ft önerőt 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 



3./ Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a pályázat benyújtására. 

 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2019. február 28.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 29-i rendes 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

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

Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László és Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

        Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 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. Két új napirendi pontot kell felvennünk. 

Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről, valamint előterjesztés a 

tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi 

fejlesztések támogatására szóló pályázaton való részvételről 

 

 Ezzel együtt az alábbi napirendi pontokat javasolnám elfogadásra: 

 

1./ Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati 

kiírásról 

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

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről  

3./ Előterjesztés Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

4./ Előterjesztés Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

5./ Előterjesztés védőnői álláspályázat kiírásáról 

6./ Előterjesztés a polgármester szabadságának meghatározásáról 

7./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

8./ előterjesztés a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó 

települési és térségi fejlesztések támogatására szóló pályázaton való részvételről 

9./ 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:  

 

7/2019.(I.29.) számú határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 29-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Előterjesztés óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati 

kiírásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azért vettem előre az óvodavezetői pályázatot, hogy Editnek ne kelljen várnia. Editnek 

lejár július 31-vel az óvodavezetői kinevezése. A fenntartónak két lehetősége van. Vagy kiírja 

újra a pályázatot és meghirdeti az állást, vagy pedig lehetősége van arra, hogy ne írjon ki 

pályázatot, hanem a nevelőtestület egyetértésével meghosszabbíthatja újra a pályázatot. Ezt a 

Népjóléti bizottság megtárgyalta. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Igen megtárgyalta a bizottság és a pályáztatás mellőzését javasolja a képviselő-testület 

felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Képviselőknek kérdése, hozzászólása? 

 

Győri Balázs képviselő 

 A polgármesternek kell vele együtt dolgozni. Én most milyen véleményt mondjak? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Mi nagyon jól együtt dolgozunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Láttátok az 5 éves munkát. 

 

Szabó László képviselő 

 Én inkább kérdezek. Editke hogyan látod az óvoda jövőjét? Hogy látod 5 év múlva 

hogyan néz ki a szerepi óvoda? 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Ha a személyi feltételekre gondolsz, akkor most is van egy pedagógiai asszisztensünk 

aki a végzi az óvónőképzőt és reméljük itt is marad. Van egy másik pedagógiai asszisztens, aki 

szintén gondolkozik azon, hogy elkezdi az óvónőképzőt. Támogatom őket ebben, hogy legyen 

szakképzett helybeli. Gyerekünk szerintem lesz. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha így folytatjuk, akkor kicsi lesz az óvoda. Ha 24 gyerek fog születni folyamatosan, 

most is 20 terhesem van, akkor 70 fölé megy a létszám. 

 

Szabó László képviselő 

 Akkor huszonpár gyerek lesz évfolyamonként. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 



 Most is 20 fölötti a létszám a kiscsoportos korosztálynál. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A tárgyi és személyi feltételeket, mindenféleképpen próbáljuk egy kicsit javítani. 

Beszéltünk polgármester asszonnyal, hogy beadjuk a pályázatot játszóudvar felújítására, meg 

az óvoda épületének nyílászáró cseréjére, szigetelésre. A konyhánk az egész szép, a bölcsi most 

már úgy gondolom beindul, most már látjuk a finanszírozását is. 

 

Szabó László képviselő 

 Oktatási programban hogyan gondolkozol? Meghagyjátok ezt az ephokálist, vagy 

érdemes ezt átgondolni? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Mindig gondoljuk, mindig nézegetjük, de igazából nem látok olyat ami szerintem 

nekünk ettől jobban megfelelne. Néztük a püspökladányit is, de az óvónénik ezzel szeretnének 

dolgozni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Lehet a tanítónénik, meg örülnének neki. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem biztos, hogy jobb is. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A gyerekekhez mérten nem biztos, hogy jobb. Ha a mi gyerekeinket nézzük. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Ki van még a megyében aki használja ezt? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Debrecenben a Lehel utcai óvoda, Balmazújvárosban is tudom. 

 

Szabó László képviselő 

 Úgy gondolom, hogy hosszú és akár középtávon is le kell ülnünk iskola és óvoda és a 

hátrányos helyzetű roma gyerekek felzárkóztatása, egyre inkább azt mondják más utat kell 

keresni. Ezzel valószínű, hogy nem tudunk áttörést elérni. Nekem ezt sugallják mindenhol. 

Keressek példát az ország bármely részén. Azon gondolkozok mindig, hogy milyen módszert 

kellene kialakítani amivel áttörést érnénk el. Valami eredményt kellene elérni. Szép az, hogy 

elvégzi a gyerek a 8 osztályt, de az hogy meg áll és szakma nélkül marad, ott van ahol a part 

szakad. Ezért gondolkozok megoldásokon. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Elsősorban a szülőket kellene valamilyen módon befolyásolni. Mert sok szülőtől 

hallom, hogy most ballag a gyereke és nem szeretné, hogy tovább tanuljon. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Meg a rendszer sem ösztönzi őket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Valahogy a szülőket kellene jobban bevonni. A szülőktől indul a probléma, hogy a 

gyerek nem megy tovább tanulni.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Kiderül, hogy ez egy sokkal összetettebb társadalmi probléma, mi arra hegyeztük ki az 

egészet, hogy a gyereknek mindent megadtunk, próbálkozott az állam, sokat költött erre, de 

nem elég, hogy csak a gyerekkel foglalkozunk. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Szülőkkel közös játszó délutánt is szoktunk tartani, a közmunkásokat is elkérjük ezekre 

a programokra. Mi egyedül kevesek vagyunk. 

 

Szabó László képviselő 

 Köszönöm szépen. El kellene gondolkozni, hogy óvodai, iskolai szinten hogyan tudnánk 

egy közös csoportot összehozni. Egy felzárkóztató osztály kellene, ahol az első osztályra 

készítenénk fel a gyerekeket. Az alap képességeket elsajátítanák. Ez rengeteg kérdőjel. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Plusz embert igényelne az óvodában. 

 

Szabó László képviselő 

 Vagy az iskolában tanítónőt. Rengeteg kérdést vet fel. Önkormányzati, tankerületi, 

közös? Tárgyi és személyi feltételeket is érint. Érdemes lenne egy kört futni ebben a témában. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés? Amennyiben nincs az első határozati javaslatot szavazásra teszem fel. Kérjük 

ki a nevelőtestület véleményét és ne pályáztassuk az állást. 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: 

 

8/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

és Mini Bölcsőde intézményvezetőjét Galgócziné Gyányi Editet, a vezető második vezetői 

ciklusára, pályáztatás mellőzésével bízza meg, amennyiben a nevelőtestület kétharmada 

a döntésével egyetért.   

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban tájékoztassa a 

nevelőtestületet, valamint működjön közre a három fős előkészítő bizottság 

létrehozásában.  

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: jegyző  

 

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

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 December 13-án volt egy határozatunk a Segítő Kezekhez két fő alkalmazásáról. Egy 

gondozónői, illetve egy 6 órás étkeztetési szakfeladatra. Megtörtént a felvétel. Méltányosságból 

megállapított tüzelőanyag támogatás kiosztásra került, a kiegészítő tüzelő is kiosztásra került. 

A támogatási igényről a határozat megküldésre került a városgazdálkodási iroda felé.  



Decemberben túl voltunk a vállalkozók vacsoráján, az utolsó adventi gyertyagyújtáson. 

Örömmel mondhatom, hogy a TOP 2.4..es pályázatunknak végre aláírásra került a támogatási 

szerződése. Életbe lépett. Itt még lesznek finomítások, pontosítások. Ez már azt jelenti, hogy 6 

szociális bérlakás építése, felújítása, valamint 2 db szolgáltató pont és egy szolgáltató központ 

fejlesztésére sor fog kerülni ebben az évben. El van fogadva hivatalosan a szerződés, ezután 

következik a kiviteli tervdokumentáció, építési engedély és azután jöhet a közbeszerzése a 

pályázatnak. Tegnap megkaptuk az energetikai pályázatra a határidő hosszabbítási engedélyt. 

Ma írtam alá a támogatási szerződés módosítását, holnap kerül be a Kincstárhoz, augusztus 31. 

a kivitelezési határidő. Tárgyalásokat folytattunk a Fejlesztési Ügynökséggel  a Magyar Falvak 

pályázatra, amik hamarosan nyílni fognak. Ebben szeretnénk az óvoda energetikáját, valamint 

a játszóudvar kialakítása, fejlesztése. Egy kövesút pályázat az Emlék utcára, a lakóotthonok 

építése miatt tudunk rá most már pályázni. Az orvosi lakás felújítását lenne jó még bele tenni, 

mert egyre csak romlik az állapota. Megtörtént a szénnek a kiosztása, illetve a 12.000. Ft-os téli 

rezsicsökkentés támogatás kiosztása is megtörtént. A szén osztásnál valami gubanc lehetett, 

mert kevesebb lett a szén. Nem tudom a mai napig mi történt, 98 ezer forint értékben még szenet 

kellett vennünk, hogy mindenki megkapja. Ezt majd a szociális keretből leírjuk. Tegnap voltam 

a püspökladányi hivatalban. Kiss Zsigmond alpolgármesterrel egyeztettem a Közös Hivatalról. 

Próbálnám azt a 400 ezer forintos támogatást kicsikarni tőlük, amit aljegyző béréhez adnak, 

legalább béremelést is tudnánk adni a dolgozóknak. Amit az ÖNHIKI-ben megkapunk azt 

megadjuk a Közös Hivatalhoz odaadjuk,  többet nem tudunk hozzátenni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mit reagált rá? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Semmit. Elfogadta és azt mondta a pénzügyesekkel megkonzultálja. Én látok rá esélyt, 

hogy nekik 400 ezer forint nem tétel. Viszont nekünk tétel lenne, dolgozóknak jelentene 10-15 

ezer forintos béremelést, ez a 400 ezer forint. Ami nem lenne mindegy. Edittel már beszéltünk 

róla, átszervezték a falugazdászokat. Tegnap megérkezett a hivatalos értesítés, maradhat 

Szerepen falugazdász, de keddi napon lesz fogadóórája. Ennyi a két ülés közötti időszak. 

 

3./ Előterjesztés Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nagyon részletesen átbeszéltük, megbeszéltük elfogadásra javasolja a bizottság a 

testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felébe, harmadába megtörténtek az átvezetések december 31-ig. Valós képet még 

mindig nem látunk a költségvetésünkről. Ehhez mást nem tudok hozzá fűzni.  

 

Varró Géza képviselő  

 Közel 10 millió forinttal több van benne. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még több mint 10 millió forint. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megcsinálják, mert meg kell csinálni, de hogy a valós tényeket nem közelíti meg az 

biztos. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Inkább nem mondok semmit. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mondd csak el a véleményedet. Megkérdeztem, hogy december 31-vel így állunk? Mi 

volt erre a válasz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze, így. 

 

Győri Balázs képviselő 

 De csinálja meg jól. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy nagyvonalú költségvetésünk. Aki ezt elfogadja, kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2019. (I.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az 

önkormányzat 2018. évi költségvetését 
 

a) 658 173 632 Ft költségvetési bevétellel 

b) 344 494 753 Ft finanszírozási bevétellel 



c) 850 202 090 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 639 514 630 Ft működési kiadással 

c/2) 210 687 460 Ft  felhalmozási kiadással 

d) 152 466 295 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg.” 

 

3. § 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Engedélyezett létszámok: 

Községgazdálkodás 1 fő, tornaterem működtetése 1 fő, könyvtári szolgáltatás 1 fő, 

képviselő-testület 7 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, háziorvosi alapellátás 1 fő, mezőőr 1 

fő, Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 23 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 190 fő, TOP-

3.2.1 pályázati foglalkoztatás 1 fő, nyári diákmunka 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 

229 fő.” 

 

3. § 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

4.§ 

 

A Rendelet 1.B melléklete helyébe az 1.B melléklet lép. 

 

5. § 

 

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

6. § 

 

A Rendelet 2.B melléklete helyébe a 2.B melléklet lép. 

 

7. § 

 

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

8. § 

 

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

9. § 

 

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 
 

10. § 
 



Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 
  

4./ Előterjesztés Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megbeszéltük, átbeszéltük, mindkét bizottság megtárgyalta. Módosulás egyedül 

annyiban van, hogy a Vasútállomás épületét visszaadjuk a MÁV-nak. A lényeg az, hogy a roma 

nemzetiségi önkormányzatnak a hivatal épületében biztosítunk egy iroda helyiséget, amikor 

szükséges, előre egyeztetett időpontban.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az állomás épületével kezdjünk valamit. Borzasztó állapotban van az épület és a 

környezete is. Tudom, hogy a MÁV épülete, de azt mondják akik ide megérkeznek, hogy ez 

Szerep.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Pedig van egy személy aki kijár és takarítja. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Olyan alakok bandáznak akiktől tartani kell. Restellem, hogy aki vonattal érkezik ezt 

látja. Ez szégyen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Folyamatosan van mondva a rendőrségnek és a polgárőrségnek. Ezt csak akkor lehetett 

megóvni, amíg valaki lakott benne. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Igazából nem is tudom mi lenne a megoldás. 

 

Varró Géza képviselő 

 A váróterem zárva van, de minden máshová betörtek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valamikor az ablakba polikarbonát lapot vettünk, mert az üveget rendszeresen betörték. 

Katasztrófális. A MÁV elzárkózott attól, hogy legalább egy illemhely legyen. Ami volt azt 

elbontották. 



 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Március 1-től veszik vissza? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van egy három hónapos felmondási idő és február végén van az átadás-átvétel. Ki kell 

takarítani. Tavaly jelezték, hogy életveszélyes az épület. Beázott az épület. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azért kellett bezárni a várótermet, hogy ne hogy valakit megrázzon az áram. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az emberi tartózkodásra alkalmatlan. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az együttműködési megállapodáshoz kérdés? Aki elfogadja az együttműködési 

megállapodást kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

9/2019.(I.29.) számú határozat: 

3.) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával a határozat melléklete alapján kötendő együttműködési 

megállapodást jóváhagyja. 

 

4.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és annak megküldésére a 

Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére. 

  

 

Határidő: azonnal                          

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

5./ Előterjesztés védőnői álláspályázat kiírásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előzőre nem érkezett jelentkező. Ez egy olyan rutin feladat lesz mint a szippantás 

kiírása. A pályázat miatt folyamatosan hirdetni kell, de esély sincs rá hogy jelentkező legyen. 

Kérdés? A Népjóléti bizottság tárgyalta az előterjesztést. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Tárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért azzal, hogy a pályázatot újra kiírjuk kérem szavazzon. A szavazáskor 7 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

10/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a védőnői munkakörben dolgozó 

közalkalmazott felett a munkáltatói jogok gyakorlója a Kjt. 20/A.§ (1) bekezdése alapján 



— az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásnak megfelelően - pályázatot ír ki 

határozatlan időre a védőnői körzet védőnői állásának betöltésére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

pályázati felhívás közzétételére, a pályázati eljárás lefolytatására. 

Határidő: 2019. március 31. 

felelős: polgármester 

 

6./ Előterjesztés a polgármester szabadságának meghatározásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erről készült egy előterjesztés. Nagyvonalakban, a teljessség igénye nélkül, mert ugye 

mindig közbe szól az élet, hogy tudom kivenni vagy nem.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A Képviselő-testület a munkáltatói jogkörében eljárva fogadja el, törvényi előírás, hogy 

legkésőbb február 28-ig a szabadságolási ütemtervet el kell fogadni. Ez egy tervezet. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A szabadság adható. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Járni jár, de nem biztos, hogy ki lehet venni. 

 

Varró Géza képviselő 

 Attól függ hogy alakul, mi írja felül. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha kérdés nincs, akkor aki így elfogadja, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

11/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX törvény 225/C. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja Tóthné Verő Tünde 2019. évi szabadság ütemezési tervét.    

   

Határidő:  folyamatos  

Felelős:   Tóthné Verő Tünde polgármester   

 

7./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erről már tárgyaltunk egyszer. Erről már tárgyalt a Népjóléti bizottság is. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Továbbra is Szerep község közigazgatási területe a körzethatár. A szavazáskor 7 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

12/2019.(I.29.) számú határozat: 

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: 2019. február 15.  

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester   

 

 

 

8./ előterjesztés a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó 

települési és térségi fejlesztések támogatására szóló pályázaton való részvételről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lehetőség van a tanyagondnoki szolgálat eszközének a fejlesztésére. Ez most fog nyílni 

február elején. A lényeg, hogy nekünk van tanyagondnoki szolgálatunk. Eszközre 2 millió 

forint értékben lehet pályázni. Ehhez szükséges a Képviselő-testületi határozat, hogy pályázni 

kívánunk és 222.222 Ft önerő kellene a 2 millió forintos pályázathoz. Erről kellene dönteni a 

testületnek. Egy utánfutóban gondolkozunk, mert amit a Vízügytől vettünk már nem 

műszakiztatható. Véleményetek, kérdésetek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Támogatom a pályázat benyújtását mindenképpen. Mivel tanyagondnoki szolgálatról 

van szó lehet elszámolható a szociális keretből. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még az sem kizárt. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az önerő? Szerintem igen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindenképpen támogatom. Erre szükség van. Ne a busz menjen tönkre, ha valamit kell 

szállítani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más kérdés, észrevétel? Aki elfogadja, hogy beadjuk a pályázatot a mellékelt 

határozati javaslat szerint, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

13/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 



 

1./ Szerep Községi Önkormányzat a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és 

fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására vonatkozóan pályázatot 

kíván benyújtani a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése alcélra. 

 

 

2./ Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 

222.222.-Ft önerőt 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

3./ Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a pályázat benyújtására. 

 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2019. február 28.  

 

 

 

9./Különfélék 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Vasútállomás épülete? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Vissza fog kerülni márciustól a MÁV-hoz.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Szerintem le fogják zárni az egész épületet. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 És átadják az enyészetnek. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Ha minket keresnek, mi meg arra tudunk hivatkozni, hogy a MÁV-é. 

 

Varró Géza képviselő  

 Valamit találjunk már ki, hogy ne nézzen ki olyan csúnyán. Aki kiszáll a vonatból ezt 

látja. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Fokozottabb rendőri jelenlétre van szükség. Fokozottabb takarítás. De éjjel, nappal nem 

lehet ott valaki. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egy héten 2-3-szor kitakarítják. 

 

Szabó László képviselő 

 Az épület ha visszakerül a MÁV-hoz nekünk ott már több probléma nem lesz. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 



 Nekünk kell elviselni a látványt. 

 

Szabó László képviselő 

 Ha viszont itt maradna az épület, akkor nem emlékszem rá hogy néz ki az épület, milyen 

az elrendezése. Összevonnánk a szobákat, akár közmunkára is. Tudom, hogy ez sok tényezős. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Mivel beázik a tető, életveszélyes az épület, több milliós beruházást igényel. 

Megtörténik a felújítás és utána délután 4 óra után, amikor már senki nem látja hogyan lehet az 

állagát megóvni. Az állagmegóvást nem tudjuk megoldani ott. Nem mi vagyunk a tulajdonosok. 

Bármilyen tervhez engedélyeztetés kell. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Azzal ott kezdődött a baj amikor már nem lakták. Salétromos az épület. Lakó célra nem 

alkalmas. De egy komoly civil szervezetnek oda lehetne adni. De  a MÁV nem hiszem hogy 

akadályt gördítene elénk, ha valami célunk lenne az épülettel. 

 

Szabó László képviselő 

 A MÁV olyan szinten le fog mondani az épületéről, hogy neki az semmire nem kell. A 

közmunkásoknak is jó lehetne az épület. Egyébként köszönjük szépen a zsákokat, nagyon szép 

lett. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Félő, hogy ott nem tudjuk megóvni az anyagokat, szerszámokat. 

 

Szabó László képviselő 

 Ha 8-tól 4-ig felügyeljük, már az is valami. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Utána van a gond. A mázsaházat is feltörték. A szövőszékeket sem merném odatenni. 

 

Szabó László képviselő 

 Az őrök nem tudnának az épületre ránézni? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az is lehet hogy körbekeríti és hagyja tönkremenni. 

 

Varró Géza képviselő 

 A hosszúháti hogy néz ki? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ugyanúgy mint eddig. Minden ablakon rács van. A váróterem rész is használható. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Itt még komoly jelentősége lenne a vasútállomásnak, sokan járnak vonattal, mivel a 

buszközlekedés nem túl jó. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Amikor jön a MÁV az átadás, átvételre meg kellene kérdeni mi a tervük vele. 

 



Pánti Zoltán aljegyző 

 Esetleg olyan megállóhelyet biztosíthatnának ahová be lehet állni. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Lehet elbontatja, és csinál egy olyan megállót mint ami a Vásártéren van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek még valami? 

 

Varró Géza képviselő 

 Vasút utcára kövesút? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ott tartunk, hogy folyamatban van egyáltalán tervezőnek a keresése. Árajánlat kérés, 

hogy mennyiért terveznek meg egy kövesutat. Még az is kérdés. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Engedélyes terveknek kell lenni. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Mik a terveid polgármester asszony? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudom mennyi keret lesz. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A vasút utcának a terve 1 millió forintba nem férne bele. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Fel kellene állítani egy prioritási sorrendet.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő gyűlésre behozhatunk egy olyat, hol nincs kövesút, hol van útalap. Az első 

mindig a kétoldalas utca. Féloldalasra nem adnak pályázatot? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A hosszúháti utca? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában van. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Most már azért tudjátok, hogy december 31-vel a Köselynél megszűnik a telephely. Egy 

darabig működni fog a szarvasmarha telep, ha csak meg nem veszi valamelyik vállalkozó. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincs rá vevő, olyan rossza állapotban van. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 



 Valameddig azt fenntartják. Ott lesz a villany probléma, a víz probléma, a víztorony. 

Az E.ON-nak fizetjük a villanyszámlát, de ha valami gond van, először a Kösely-nek kell 

szólni, mert tulajdonképpen a Köselytől kapjuk az áramot. Neki van egy külön elosztója, arról 

kapjuk az áramot. Fejleszteni kellene. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Az E.ON-nak ezt meg kell oldani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A víz lesz ami a nyakunkba szakad. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lesz egy magánember aki megveszi és nem lesz érdeke hogy ez megoldódjon. A 

víztorony a Kösely tulajdona. A teleppel együtt eladható. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 1 év múlva ez probléma lesz. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Neki ellátási kötelezettsége van, nem adhatja el állami engedély nélkül. A víz ellátás 

kardinális kérdés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.58 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


