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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. február 26-i rendes ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 8-20 

  
  

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 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról 

3./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéről  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

5./ Előterjesztés a „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 ingatlan cseréről  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

7./ Előterjesztés társulási tanácsba történő delegálásról  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

8./ Előterjesztés a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

9./Különfélék  

 

 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

8/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 26-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

9/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert hogy keresse meg 

az Államkincstárt a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására vonatkozó állásfoglalás 

érdekében. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

10/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 

rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három 

évre várható összegéről szóló költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti 

tartalommal fogadja el. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

11/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Magyar Falu program 

óvoda eszközbeszerzésének pályázat összege kerüljön beépítésre a költségvetésbe. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

12/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy az önkormányzat által 

átvállalt térítési díjak, amely 515.000.-Ft, azaz Ötszáztizenötezer forint, a szociális keret terhére 

kerüljenek beépítésre. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

13/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás vonatkozásában a tiszteletdíj összege csökkentésre kerüljön, heti 2000 Ft 

tiszteletdíjra.  Az így fizetendő hozzájárulás összege kerüljön beépítésre a szociális keretbe.  

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

14/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy az óvodánál 1.560.000 Ft, 

azaz Egymillió-ötszázhatvanezer forint kerüljön csökkentésre, az óvodavezető feladata, hogy 

csökkentse le a költségvetését. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

15/2020.(II.26.) számú határozat: 
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy az egészségügyi 

szakdolgozónak a munkáltatói döntésen alapuló bérpótlákát havi 10.000. forinttal csökkenjen 

március 1-től november 30-ig. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

16/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségénél a 4,7 millió forint plusz keret, ami 

megjelenik, abból a 3,2 millió forint a közös hivatalnak fennálló tartozás kerüljön kifizetésre. 

A fenn maradt 1,5 millió forintot tartalék keretre legyen helyezve a közös hivatalnál. A 

későbbiekben dönt a képviselő-testület a felhasználásáról. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

17/2020.(II.26.) 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  

 

18/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerep belterület 252 helyrajzi 

számú ingatlan cseréjéről az alábbiak szerint határoz: 

1.) A Szerep belterületi, 252 helyrajzi számú, valóságban Mikes Kelemen u. 4-1. szám 

alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant elcseréli a Szerep 296 helyrajzi számú, 

valóságban Szerep Mikes Kelemen u. 8. szám alatti ingatlanra. 

2.) Megállapítja, hogy az 1. pont szerinti ingatlanok egymással értékarányosak. 

3.) A csereszerződés ügyvédi költségét és az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségét az 

önkormányzat saját költségvetéséből megfizeti. 

4.) Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

19/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárrétudvari és Térsége 

Ivóvízminőségjavító Társulás Társulási Tanácsába Tóthné Verő Tünde polgármestert delegálja. 

Végrehajtási határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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20/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben 100. 000.-Ft összegben 

támogatja a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját. 

 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 26-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, Dezső Gyula, 

Győri Balázs, Mile Zoltánné képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Zsolt 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. A következő napirendi pontra 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 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról 

3./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéről  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

5./ Előterjesztés a „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 ingatlan cseréről  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

7./ Előterjesztés társulási tanácsba történő delegálásról  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

8./ Előterjesztés a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

9./Különfélék  
  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

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

hozták:  

 

8/2020.(II.26.) számú határozat: 
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Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 26-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 

 Január 29-én a körzethatárokról szóló döntés megszületett és a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központ tájékoztatva lett. El lett küldve a Hulladékgazdálkodási Társulás részére a 

megállapodás módosításáról szóló döntésünk. A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázat kiírásra került. Két ülés között február 4-én 

gyermekjóléti éves tanácskozást tartottunk itt a hivatalban, illetve a Segítő Kezek 

intézményvezetőjével és helyettesével volt egy egyeztetés a költségvetésről. Február 5-én a 

Népjóléti bizottságnak volt gyűlése a település éves rendezvénytervéről. Azután pedig Vadász 

Ferenccel a közös hivatal együttműködéséről tárgyaltunk. Február 7-én félévzáró tantestületi 

értekezlet volt az iskolába amire meghívást kaptam és ami nagyon tanulságos volt. Február 12-

én az EFOP pályázat keretében a szövősök végeztek és sikeres vizsgát tettek. Ezzel a pályázat 

egyik feltételének eleget tettünk, hogy 3 féle képzést elindítottunk és negyven pár fő 

tanúsítványt kapott róla. Az nap volt szintén egyeztetés a pénzügyi iroda vezetőjével a 

költségvetésről. Február 17-én a költségvetést bizottsági szinten egyszer tárgyaltuk. 18-án a 

Segítő Kezek farsangot tartott, ahol Győri Balázs alpolgármester képviselte az önkormányzatot 

és tombola ajándékot küldtünk. Február 19-én Aranyi István kapitány úrral volt egy 

megbeszélésünk. Tájékoztatott, hogy március 1-től kapunk még egy körzeti megbízottat, egy 

püspökladányi hölgy személyében, aki kutyás rendőr. Márciusban hívják őket minősítésre, 

minősítik a kutyát és a gazdáját és úgy fogják őket rendezvényekre elvinni. Kapunk is meg nem 

is. Megtörtént a Belügyminisztérium részéről a startprogramok az elfogadása, aláírtuk a 

szerződést, lényegesen csökkentve lett a létszám. Huzamosabb idejű közfoglalkoztatásba 9 főt 

tudunk még felvenni, akik az óvodában, könyvtárban, piacon teljesítenek feladatot. Egy jó hír, 

ami még nem hivatalos, de a bölcsőde bővítésre beadott pályázatunk támogatottnak lett ítélve. 

Hivatalos értesítést még nem kaptuk meg. Ma egyeztettem a tervezővel, hogy készíti a kiviteli 

tervdokumentációt, illetve minden egyebet ahhoz ami szükséges lesz ahhoz, hogy ha 

megkapjuk a támogatói okiratot utána a közbeszerzést el is tudjuk indítani. Kezdhetjük törni a 

fejünket a gyerekeket hova tesszük erre az időtartamra. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Van nekünk gyönyörű iskolánk, ami erre tökéletesen megfelel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon jónak tartom, mert valahova azt a 7 gyereket meg kell oldani. Nem tartom rossz 

ötletnek, amennyiben a képviselő-testület támogatja, keressük meg a tankerületet, hogy a 

bölcsőde bővítés időszakára adja oda az iskolát. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Bizonyos módosításokra biztos szükség lesz. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ott biztos nem lesz jó, de attól függetlenül. Hány fő bővítés lesz? 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy fő bővítés lesz, de úgy van hogy ezt a részt amit most megcsináltunk, ez egy 

Belügyminisztériumos pályázat keretében lett megcsinálva, ehhez nem nyúlhatunk hozzá, 

ebben az eredeti állapotban kell maradni. Ehhez építünk hozzá, mert nincs dolgozói öltöző, 

nincs dolgozói wc, melegítőkonyhánk nem megfelelő. Van jó néhány hiányosság amin javítani 

kell az ellenőrzés ezt feltárta. Ezt megbővítjük még a szociális helyiségekkel, egy 

mosókonyhával, szeméttárolóval, és lenne még egy csoportszoba. Gyerekek napközbeni 

elhelyezéséhez kértük, ahol a szülök is ott lehetnek. Erre később még kérhetünk bővítést. A 

Vidékfejlesztési pályázatban a lovasnapról már tájékoztattuk a képviselő-testületet. Az orvosi 

szolgálati lakásra van kiírva pályázat a Magyar Falu Program keretében. Sajnos nekünk ez 

sehogy nem jó. Csak új építésre szolgál, benne vagyunk az ellátatlan körzetekbe, így 

pályázhatnánk, abban az esetben ha már van egy szerződésünk egy orvossal aki ide akar jönni.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az sem gondolkozott aki ezt kiírta. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Úgy hallottam, hogy felújításra is szolgál. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak új építésre, és csak ha előszerződésünk van egy orvossal. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Kössünk valamelyikkel szerződést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 30 évig kell ebben a formában fenntartani, új építés és berendezve a lakás, úgy lehet 

pályázni.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 És ha két év múlva elköltözik akkor mi vonatkozik ránk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem olvastam még végig. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Hely van még hátul, ott lehet építeni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Utána nézünk ennek is, de úgy gondolom ha az EFOP 4.2 építkezéseit meg tudjuk 

csinálni, megcsináljuk a bölcsődét idén, megcsináljuk a rendezvényeinket, akkor nyugodtan 

élhetünk. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ezt az orvosi lakást nem szalasztanám el. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az orvossal szerződést kell kötni. 
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Győri Balázs alpolgármester 

 Meg kell nézni mire kötelez bennünket és az orvost. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Kaphat egy kedvezőbb állást. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Lehetséges, hogy egy háromoldalú szerződést lehet kötni az állam, az orvos és az 

önkormányzat között. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor ezt még jobban áttanulmányozom. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nyilatkoztatni kell őket, mindkét orvost. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Március 4 és 5.én jön az Államkincstár helyszíni ellenőrzésre az energetikai pályázattal 

kapcsolatosan. A pénzügyi beszámolónk bent van, végre ezt a pályázatunkat is le tudjuk zárni. 

Két napig mindent átnéznek. Ma voltak itt Püspökladányból, a leltárt próbáltuk helyre tenni, 

mert annyi minden írtak bele amit kellett volna. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Végre voltak itt leltározni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Voltak már korábban, csak polgármester asszony jelezte, hogy nem mindenben 

megfelelő a leltár. Tegnap itt voltak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegnap itt voltak, átbeszéltük, elkészítik a javított leltárt és akkor kiküldjük a 

képviselőknek is.  

 

2./ Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tárgyalt róla mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság a következő határozatot hozta, a képviselő-testület 

kérje a Magyar Államkincstár segítségét a közös hivatal finanszírozásának a tekintetében.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még mindig ezt mondom, mind ettől függetlenül, hogy kérjük ki a Kincstár véleményét. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez csak a 2020. évről szól.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Edit, ezt úgy megkavarták, hogy ha nem vagy észnél. Miért rakta bele a 2019. évi szinten 

tervezettet? A 2020-at már novemberben tudta mennyi lesz. Ezt már novemberben látták. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 És milyen jól számoltunk, ugyanazok a számok jöttek ki. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A lényeg az, hogy a jelenlegi állás szerint, van 4,7 millió forint pluszban még a hivatalra, 

ami azt jelenti, hogy elfogadtuk tavaly is és tavaly előtt is hogy hozzáteszünk, tehát azt a 

tartozást ki kell fizetnünk. Azt ha ebből levonjuk, még így is marad 1,5 millió forintunk. Úgy 

kezdte Erika, hogy ezt a 4,7 millió forintot átutalják az önkormányzatnak? Mondtam, hogy ne 

utalják, legelső, hogy a tartozást rendezzük. Ezzel arányban az önkormányzat hiánya is 

csökkenni fog, mert oda is be van építve a 3,2 millió forint tartozásnak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az áthozott pénzhiány csökken.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Marad fenn 1,5 millió plusz keret. Azt hova tegyék? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A főépítésznek és a tervezőnek a költségei vannak a HÉSZ-ben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt minden évben betervezzük. Ez a 1,5 millió forint jó lett volna a dolgozóknak ha 

megmarad jutalomnak. Még gondolkodunk rajta hova tegyük. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Én úgy a dolgozóknak, hogy a felét megkapták, ha jól tudom, a másik felét nem és mivel 

Püspökladány megkapta, az idén csak kapjanak meg valamit. Ha megkaptuk ezt pluszban akkor 

a hiányt azt csökkentsük mindenképpen, meg fizessük ki amit kell. Ami marad az a 4,5 fő  

szeretném ha megkapná jutalomban az idén. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elindultunk egy úton, tegyünk a végére egy pontot, lássuk tisztán mit jelent ez 

Püspökladánynak és mit jelent ez Szerepnek. Egy hét ide vagy oda beleférünk a költségvetésbe. 

Még nem értem el az Államkincstárnál azt a személyt akivel kapcsolatban is vagyunk. Keresem 

őket és kezdeményezem a segítségüket. Biztos tájékoztatnak bennünket lelkiismeretesen. 

Javaslom, hogy ezt a pontot hagyjuk továbbra is függőben. Ahogy a bizottságok javasolták 

tegyük az Államkincstárral megbeszélés függvényében hogy mi legyen a megállapodás alapja. 

Feltenném ezt szavazásra. Aki elfogadja a bizottságok javaslatát, kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

9/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy keresse meg 

az Államkincstárt a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására vonatkozó állásfoglalás 

érdekében. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Tegnap nem fogadtam el, de most már ennek függvényében igen.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megmondtad kivel vagyunk összeköttetésben, lehet kicsit durvának tartod, de mi már 5 

éve ebben ülünk. 

 

3./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről  
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta tegnap mindkét bizottság, átnéztük mi az ami hosszabb időtartamot 

adósságot keletkeztető ügylet, milyen ütemben történik a finanszírozása.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadta a határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúan. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Be van írva az iparűzési adó, hogy mi várható. Ott lehet hogy elképesztő változások 

lesznek, mert tudjátok átalakítják az iparűzési adót. Tudom, hogy nem most, de ez három évre 

van tervezve. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Teljesen jogos, de most még van ez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

törvény, ennek értelmében el kell fogadnunk egy középtávú tervezést, ami leírja mi minősül az 

önkormányzat saját bevételének. Per pillanat az iparűzési adó ami még a saját bevételünk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Jelenleg még így van, talán jövőre változtatja meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lehet, mi azzal sem fogunk rosszabbul járni, mert valami egyenletesebb elosztási 

rendszeren gondolkodik. Meglátjuk. Ha kevesebb az adónk elviszi az állam és utána arányosan 

osztja vissza. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Mindig azzal voltam, hogy a sárrétudvari emberek gazdagabbak, ami így is volt a közös 

tanács idején pedig a Zöldmező jobban fizetett mint a Bocskai Udvariba. Szerepi részről  

viszont a közös önkormányzat lényegesen nagyobb adót fizetett, mint Udvari. Most is sokan 

eljárnak dolgozni, ami valamikor jelentett az adóban valamit. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valamikor volt ilyen hogy a személyi jövedelemadó bizonyos részét visszakaptuk azok 

után akik dolgoznak. Nem látok most ilyen tételt. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Nem is látjuk hogy jön az önkormányzatnak a pénze. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy ilyen középtávú tervezés amit meg kell tárgyalni és el kell fogadni. Aki a 

határozati javaslattal egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

10/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 

rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három 

évre várható összegéről szóló költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti 

tartalommal fogadja el. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéről  
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Voltak javaslatok a bizottságok részéről, javaslom, hogy ezeket tárgyaljuk meg.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Magyar Falu Program óvodai eszköz beszerzésének pályázata kerüljön beépítésre a 

költségvetésbe. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez volt az egyik javaslat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tavaly volt egy ilyen pályázat, csak nincs sehol a költségvetésben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg is kaptuk a pályázati pénzét, egy előleget ki is fizettünk már. Onnan jutott nekem 

is eszembe, hogy március elején jönnek a játékokat telepíteni és ennek a költségét nem találtam 

a költségvetésbe. Ezzel a javaslattal aki egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

11/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Magyar Falu program 

óvoda eszközbeszerzésének pályázat összege kerüljön beépítésre a költségvetésbe. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 
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Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Önkormányzat által átvállalt térítési díjak a szociális keret terhére kerüljenek beépítésre. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 515 ezer forint az óvodával. Akik térítési díjat fizetnek óvodás és iskolás gyerekek. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem úgy fogadtuk el már tavaly, hogy a szociális keret terhére megy? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudom, de most nincs benne az biztos. 515 ezer forint térítési díj kerüljön a 

szociális keret terhére, annak a csökkentésével kerüljön beépítésre. 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: 

 

12/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy az önkormányzat által 

átvállalt térítési díjak, amely 515.000.-Ft, azaz Ötszáztizenötezer forint, a szociális keret terhére 

kerüljenek beépítésre. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A következő javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában volt egy 

olyan hogy módosul a tiszteletdíj mértéke az így keletkezett megtakarítással pedig csökken a 

hozzájárulás. A megtakarítás összege kerüljön beépítésre a szociális tartalék keretbe. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Itt akkor kihozták, hogy Szerepen 6 fő látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

havi 5000 forint tiszteletdíjért és ha ez így kerül betervezésre Szerepnek 377 ezer forint plusz 

hozzájárulást kell fizetni a jelzőrendszer működtetéséhez. Egy hónapban négy hét van és 

hetente váltják egymást a gondozónők, ezért nem havi, hanem heti 2000 Ft kerüljön 

betervezésre, ami kb. 200 ezer forinttal csökkenti ezt a hozzájárulást. Ezzel az összeggel is a 

szociális keretet csökkentsék le. Ebből menjen ki a hozzájárulás mértéke. Aki ezzel egyetért 

kérnék egy szavazást. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

13/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás vonatkozásában a tiszteletdíj összege csökkentésre kerüljön, heti 2000 Ft 

tiszteletdíjra.  Az így fizetendő hozzájárulás összege kerüljön beépítésre a szociális keretbe.  

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Bácsó Balázsné képviselő 
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 Az óvoda saját forrásigénye 1560 ezer forint kerüljön csökkentésre. A gazdasági és 

ügyrendi bizottság 1 nem szavazat ellenében elfogadta, a népjóléti bizottság 3 nem és 2 

tartózkodással nem fogadta el. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Én fél évig senkit nem jutalmaznék, ez akár határozati javaslatként is megszavazom.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ahhoz hogy az óvoda beleférjen az előírt költségvetésik keretbe 1.560 ezer forint 

kerüljön csökkentésre ami az óvodavezető feladata, hogy csökkentse le a költségvetését. Ez volt 

a határozati javaslat. Újra felteszem szavazásra. Aki támogatja, hogy ezzel az összeggel 

csökkentse le a költségvetését az óvodavezető kérem szavazzon. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

14/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy az óvodánál 1.560.000 Ft, 

azaz Egymillió-ötszázhatvanezer forint kerüljön csökkentésre, az óvodavezető feladata, hogy 

csökkentse le a költségvetését. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amiről tegnap szintén nem volt döntés, van egy 20.000 Ft munkáltatói döntés az 

asszisztensnőnél is, javasoltam, hogy 10 ezer forinttal csökkentsük és március 1-től november 

30-ig. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 48 ezer forint van neki. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 20 ezer forint van neki. Ez már eleve csökkentve lett. Neki volt egy kötelező béremelés. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 40%-os béremelése lesz. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A képviselő-testület ad egy finanszírozást egy intézménynek, annak a finanszírozásnak 

az ismeretében van meg a lehetősége a munkáltatónak, hogy határozott időre eltérítsen béreket. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha már emelkedik a bére én ezért forszírozom annyira ott is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha egyszer adnak egy kötelező béremelést. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Úgy látom nem kevés pénz van az egészségügyre adva. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor maradjunk abban, hogy a felére csökkentsük a munkáltatói döntésen alapuló 

kiegészítést. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nagyon kevés volt a bére akkor amikor jött, azért kellett kiegészíteni. A minimálbéren 

felül ezek szerint ő még kapott 48 ezer forintot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Neki nagyon kevésre jött ki a bére és nagyon örültünk annak, hogy hogy két hét alatt 

találtunk asszisztenst. A Klinikáról jött el, ahol magasabb volt az alapbér mint itt és inkább 

tettünk rá egy kicsit, hogy jöjjön és itt dolgozzon. Közben ezzel nem számoltunk, hogy az 

egészségügyi szakdolgozók bérét folyamatosan emelik. Ezért van az hogy a felére csökkentsük 

és november 30-ig, mert novembertől újra várható hogy emelést kapnak a szakdolgozók és 

valószínű úgy is több lesz a bére és semmit nem kell hozzátenni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azt akartam még mondani, hogy 19 millió most az árbevétel. Nálunk úgy működik, 

hogy minden év októberéig meg kell állapítani a MÁK felé, hogy milyen volt a forgalom. Ez 

után kapunk egy évig finanszírozást. A tavalyi évi finanszírozás az előző évi alapján volt amikor 

70-80 beteg jelent meg a rendelésen, most nincs még a fele sem. Attól tartok, hogy ez nem fog 

ennyi lenni. Ott vagyok egy héten egyszer, de ezt látom. A gyerekek nem ide járnak. Nem 

tudhatjuk milyen lesz a finanszírozás. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Én ezt nem javasolnám, panaszt erre nem hallok. Sőt mondjuk az orvosokra is ami 

meglepő itt Szerepen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem szeretnek antibiotikumot felírni. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Utána asszisztenst kellene keresnünk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Azt nem találsz itt Szerepen. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Pont attól félek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt így ő is elfogadja, ha így csökkentjük 10 ezerrel, beszéltem vele, megkapja a 

béremelést, az önkormányzatnál megszorítások vannak, ezzel számoljon. Ha mindenki érint, 

akkor mindenkit érintsen a megszorítás. Elfogadta, nincs is ezzel probléma. Abban maradtunk, 

hogy novemberig kapja a felét, novemberben a béremelés függvényében meglátjuk.  

 

Mile Zoltánné képviselő 14.57 órakor elhagyta az üléstermet. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ha elfogadta. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Nem tudsz ezen elmenni, most is emelik nekik. Most is lesz 6%-os emelés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a szociális dolgozóké. Hozzunk erről is egy döntést. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez munkáltatói döntés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Munkáltató döntés, de a költségvetés függvényében adható. Ha a költségvetési keret 

nem bírja a munkáltatónak csökkenteni kell. Ezt a keret határozza meg. Ha azt mondjátok nem 

bírja a keret csak a felét, akkor csökkentsük a felére. Aki egyetért azzal, hogy a megszorítás az 

egészségügyi szakdolgozónak is a munkáltatói döntésen alapuló bérpótlékát csökkentsük le a 

felére, kérnék egy szavazást. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 

1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták: 

 

15/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy az egészségügyi 

szakdolgozónak a munkáltatói döntésen alapuló bérpótlákát havi 10.000. forinttal csökkenjen 

március 1-től november 30-ig. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Mile Zoltánné képviselő 14.59 órakor visszaérkezett az ülésterembe. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ami még kimaradt, nem a normatív támogatás, hanem az önköltség számítás.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt a különfélékre kinyomtatjuk. Amit Gyuszi bácsi is el kezdett mondani, a a szociális 

dolgozók is kaptak béremelést 14%-ot, de ezt a tavalyi 195 ezres bérhez mérték. Azt mondták 

6% az ami a 210 ezer forintos idei bérre felemelkedik. Ez volt a 8%, ezen felül egy 6%-os 

béremelés. Rákérdeztem Erikára, mert ugye nekünk a Segítő Kezeknél vannak szociális 

dolgozóink, hogy a költségvetésbe ez nekünk újabb hiányt fog generálni? Azt mondták nem, 

mert a szociális ágazati pótlékot ennek megfelelően fogják emelni. Hogy ez kompenzálja a 

béremelést is. Nagyon remélem így is lesz. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Figyelni kell mert most fogják megkapni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szociális szférának minősül a bölcsőde és a tanyagondnokunk, akkor nekik is meg kell 

adnunk a kötelező béremelést. Kíváncsi leszek valóban emelni fogják-e ezt az ágazati pótlékot, 

hogy megkapjuk a kompenzációt ezzel. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez jelen pillanatban a Segítő Kezeknél ez nem jelenik meg bérnek? 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem mert amikor megtörtént a tervezés akkor csak a minimálbérre emeltek és ez most 

jött ki vagy két hete a Magyar Közlönyben. Ezért kérdeztem Erikáékat. Azt mondták ez nem 

jelenik meg hiányként. Meglátjuk, csináltak már olyat, hogy megemelték a minimálbért de nem 

adtak hozzá egy vasat sem. Ez csak tájékoztató jellegű volt. 

Költségvetéssel van-e még valami kérdés? Hozzunk már arról is egy határozatot, hogy ami most 

4,7 millió forint a hivatalnál plusz bevételként keletkezik, abból vegyük ki a költségvetési 

hiányként szereplő, ami eddigi elmaradott hozzájárulásunk van a közös hivatal fenntartásához 

3,2 milli forint, ebből kerüljön levonásra. A közös hivatalnál a 1,5 millió a dolgozók plusz 

juttatására kerüljön betervezésre. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Én ezt javaslom. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Most volt egy javaslat, hogy fél évig ne jutalmazzunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De Kati ez más. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még az előző évit sem kapták meg. Akkor kapják meg fél év után. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Amiről lecsúsztak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Vagy akkor kerüljön egy tartélék keretbe. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Vagy legyen egy tartalék keret és a féléves beszámolókor újra tárgyalunk róla. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Akkor hozzunk egy határozatot róla, hogy egy tartalék keretre kerüljön, ehhez fél évig 

senki ne nyúljon hozzá.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tehát ami 4,7 millió plusz költség megjelenik, ebből a 3,2 milliót a közös hivatalnak 

fennálló tartozást rendezzük. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 2018-as és 2019-es év. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Arra a két évre kifizetjük ez által az önkormányzat költségvetési hiánya is csökkenni 

fog a 3,2 millió forinttal, a kimaradt 1,5 millió forintot tegyék egy tartalék keretre a közös 

hivatalnál és a későbbiekben dönt róla a képviselő-testület a felhasználásáról. Aki elfogadja 

kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 



 17 

 

16/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségénél a 4,7 millió forint plusz keret, ami 

megjelenik, abból a 3,2 millió forint a közös hivatalnak fennálló tartozás kerüljön kifizetésre. 

A fenn maradt 1,5 millió forintot tartalék keretre legyen helyezve a közös hivatalnál. A 

későbbiekben dönt a képviselő-testület a felhasználásáról. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 1-2 héten belül lesz egy rendkívüli testületi ülés amikor a költségvetésről tudunk 

érdemben is dönteni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 4,7 millió forint nem kevés pénz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 El kezd motoszkálni az ember fejében, hogy hány éven keresztül volt ilyen 4,7 millió 

forint. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem kereskedtetek. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Lenyomták a torkunkon. Tegnap még Kati is azt hitte, hogy itt minden rendben van. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Megkötöttük a közös hivatalra a megállapodást, csak az a probléma, hogy a pénzügyi 

finanszírozásról semmiféle pénzügyi kimutatást nem láttunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyszer. 

 

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

ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú 

beszerzési eljárás eredménye megállapítására  
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Pályázat ki lett írva, ajánlattevők száma 0, az ajánlattételi határidő lejárt. Tárgyalta 

mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tárgyalta mindkét bizottság és elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Aki elfogadja, hogy a pályázat eredménytelen kérem szavazzon. A szavazáskor 6 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

17/2020.(II.26.) 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 ingatlan cseréről  
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amiről szó volt, előzetesen benyújtottuk az irányító hatóság felé az EFOP 2.4 

pályázattal kapcsolatosan, hogy a Mikes Kelemen u. 8 szám alatt helyezzük el a szolgáltató 

pontot, azt elfogadták, megfelelőnek tartották. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hogy lehet az 8 szám? Én a páratlan oldalban vagyok. Ezt meg kell nézni, nehogy ez ne 

stimmeljen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A helyrajzi szám alapján viszont akkor a 252 helyrajzi számú ingatlant elcseréljük a 

296-os helyrajzi számú ingatlanra. Ezt is tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság elfogadta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

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

következő határozatot hozták: 

 

18/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerep belterület 252 helyrajzi 

számú ingatlan cseréjéről az alábbiak szerint határoz: 

1.) A Szerep belterületi, 252 helyrajzi számú, valóságban Mikes Kelemen u. 4-1. szám 

alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant elcseréli a Szerep 296 helyrajzi számú, 

valóságban Szerep Mikes Kelemen u. 8. szám alatti ingatlanra. 

2.) Megállapítja, hogy az 1. pont szerinti ingatlanok egymással értékarányosak. 

3.) A csereszerződés ügyvédi költségét és az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségét az 

önkormányzat saját költségvetéséből megfizeti. 

4.) Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására. 
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Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7./ Előterjesztés társulási tanácsba történő delegálásról  
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadta mindkét bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

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

hozták: 

 

19/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárrétudvari és Térsége 

Ivóvízminőségjavító Társulás Társulási Tanácsába Tóthné Verő Tünde polgármestert delegálja. 

Végrehajtási határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

8./ Előterjesztés a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság elfogadta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez benne van a költségvetésben? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem láttam sehol. A tartalék alapból 100 ezer forintot javaslok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor összeg módosítást javasol Gyuszi bácsi? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez a 60 ezer forint semmi összeg. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 40 ezer volt, tavaly emeltük 60 ezerre. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 50 ezer volt, tavaly javasoltam 60 ezer forintot. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elhangzott egy módosító javaslat, hogy 100 ezer forinttal támogassuk a 

katasztrófavédelmi kirendeltséget és kérjük, hogy ez betervezésre kerüljön a költségvetési 

rendeletbe is a tartalék alap terhére. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

20/2020.(II.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben 100. 000.-Ft összegben 

támogatja a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját. 

 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

9./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkaptuk ezeket a számításokat az óvodavezetőtől, amin látjuk, hogy nagyon le 

vagyunk maradva és végül is nem a norma ár miatt, hanem a rezsi költség miatt a térítési díj 

meg sem közelíti a jelenleg fizetettet.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Miért ilyen magas a rezsi költség? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A munkabérek miatt. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem arról volt szó hogy keveset kapnak? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mert nem kellene ennyi dolgozó. Az biztos hogy az egész bért nem finanszírozza a 

költségvetés, 5,35 főnek fizeti a bérét, megközelítőleg 12 millió forintot kapunk bérre. Ezzel 

szemben nem 5,35 fő van ott, hanem 7 fő az élelmezésvezetővel együtt. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Most vettek fel még egy főt. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Pályázattal. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 És utána elküldik szerinted? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jelenleg 7 fő dolgozik az élelmezésvezetővel együtt. 1 fő most pályázattal van. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Akkor már ott kiütközik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A gyermekétkeztetésre finanszírozza az 5,35 főt, ezért kellene forszírozni a 

vendégétkezőt, lehet ott 6 vagy 7 fő, de akkor legalább kellene 200 elhordós.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 De nem ennyi van. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Megemelkedtek a bérek, de a nyersanyag ára is megemelkedett. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Voltak ettől nehezebb időszakaink amikor az élelmezésvezető azt sem tudta mit főzzön 

aznap. Szinte a semmiből meg tudtak főzni. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 A nyersanyag árak megemelkedtek, de már 4-5 éve küszködünk a konyhával.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Engem meglepett, hogy másfél évig nem emelkedett a nyersanyag norma.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem két éve szenvedünk a konyhával, addig nem volt vele gond. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az óvodában három 20 fős csoportunk van, hány fő kell ahhoz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kell óvónő 2 csoportonként, 1 dajka.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ehhez képest 11-en vannak. Nem értem. És a gyermekétkeztetéssel is le vagyunk 

maradva? A normán miért nem emelünk már megint? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Augusztusban tanévkezdéskor szoktunk emelni, utána néztem májusban nem kérhetjük 

a pótnormatívát, mert meg van szabva, hogy amikor pótnormatíva igénylés van májusban és 

októberben, akkor lehet kérni, de az étkeztetésnél a nyersanyag norma emelés miatt csak 

októberben kérhetjük a januárig visszamenő emelést. Ezt nem fogjuk most megkapni félévkor. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem az a baj, hogy elmennek sokan? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez minden évben ellenőrzi a kincstár, úgy jött ki az óvoda, hogy minden teljesen 

rendben volt, a gyerek létszám, étkeztetés teljesen jól jöttek ki. 

 

Dezső Gyula képviselő 
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 Az is nagy csapás, hogy elmennek máshová Udvariba, Bajomba, Ladányba. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Volt olyan hogy ezzel sokat szenvedtünk. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Ha jól értem lehet a normát utólag emelni, erre nagyon oda kell figyelni, mert minden 

előre jelzés azt mondja hogy nagyon elmennek az élelmiszer árak. A sertés pestis miatt a sertés 

hús árát nagyon megemelik. Nem tehetünk arról, hogy elmennek az árak. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Elmondtam tegnap is, hogy elmennek a sertés árak, de van baromfi. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Azt gondoltam, hogy amit megkapunk erre kompenzációt akkor emeltet is, harcoljunk 

érte úgy ahogy harcoltunk emerről. Ne nekünk kelljen lenyelni ezt is. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Neki kellene figyelembe venni, ha bemész egy áruházba annyi külföldi áru van. Nem 

véletlenül mondják hogy magyar árut vegyél.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy dolgunk maradt még függőben, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 

való egyeztetés után mit kérjünk, vagy kérjünk-e valamit azokért az ingatlanokért? Valamilyen 

álláspontot alakítsunk már ki, hogy legyen miről tárgyalni velük.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tegnap egyeztettem az SZGYF-el, amíg nem történik döntés ez nagyon komoly 

adminisztrációs terhet fog majd jelenteni. Majd meglátjuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valamin gondolkozzunk már el.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Kérdeztem, hogy kb. milyen határidő? Végül is van egy megállapodás. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A tulajdont ne adjuk át, amúgy ingyenes használatra 100 év. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Mondta a hölgy hogy lehetne cserét kérni, helyette valamit. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nekünk egyedül a föld lenne a jó. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ami kötelező feladatellátás, olyat kérhetünk csak. Kötelező feladat az ivóvíz, háziorvos, 

óvoda, szociális jellegű feladatellátás. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Van jelenleg olyan ingatlan ami állami, de jó lehet orvosi lakásnak mondjuk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Telegdi Károly féle ház van ami állami kézben van, meg Hosszúháton az Andróczki 

Albertté. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A megállapodás meg van, vagy átadjuk nekik a tulajdonjogot ingyenesen, vagy pedig a 

ráépítés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.26 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 

 


