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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 14-i rendkívüli ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 25-31 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./Aktuális teendők 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

25/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 14-i rendkívül ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

26/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2020. március 16-tól 

határozatlan ideig a könyvtár nyitvatartása szünetel. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

27/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja 2020. március 16. napjától 

határozatlan ideig a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsődébe járó gyerekek 

szüleinek, hogy a gyermekeket csak akkor vigyék óvodába, ha felügyeletükről más módon nem 

tudnak gondoskodni. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

28/2020.(III.14.) számú határozat: 

1. a/ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. március 16. 

napjától határozatlan ideig az iskolai gyermekétkeztetést igénybe vevők részére a 

tízórai, ebéd és uzsonna egyszer használatos ételhordóban kiszállításra kerülnek. 

 

1. b/ Azon gyerekek részére, akik az óvodában, bölcsődében megjelennek az étkeztetést a 

megszokott formában az önkormányzat továbbra is biztosítja. 

 

1. c/ 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az óvodából távol maradó gyermekek 

részére, a tízórai, ebéd és uzsonna, a bölcsődéből távol maradó gyermekek részére a 

reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna egyszer használatos ételhordóban kiszállításra 

kerülnek. 
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Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

29/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. március 16. napjától 

határozatlan ideig az idős nappali ellátásban részesülő étkezők és vendégétkezők részére az 

ebéd egyszer használatos ételhordóban kiszállításra kerül. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

30/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a külföldről hazaérkező szerepi 

lakosoknak, hogy a hazaérkezést követő 14 napot lehetőleg otthonukban töltsék. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

31/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb rendű jogszabályokkal 

összhangban úgy dönt, hogy a polgármester a szükséges mértékig rendelkezhet a veszélyhelyzet 

megelőzéséhez, elhárításához szükséges pénzeszközökről, a számlákat elkülönítve kezeli, és a 

képviselő-testületet a pénz felhasználásról folyamatosan tájékoztatja. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 14-i rendkívüli 

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 és Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

Dr. Tverdota László háziorvos 

Kiss Edit asszisztens 

Bagdány Lajosné intézményvezető 

Török András református lelkész 

Szabó László igazgató 

Baranyai Mária DSZSZK Szerep-Hosszúhát telephely 

Jenei-Gali Anita DSZSZK Szerep-Hosszúhát telephely 

Győriné Boruzs Anna külső bizottsági tag 

Boruzs Károly tanyagondnok 

Oláh Sándor külső bizottsági tag 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 13.00. órakor megnyitotta. 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. A következő napirendi pontra tennék 

javaslatot: 

 

1./Aktuális teendők 

  

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:  

 

25/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 14-i rendkívül ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 



 4 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást erre a képviselő-testületi megbeszélésre, külön 

köszönöm az intézményvezetőknek, hogy időt szántak ránk, illetve doktor úrnak. Nagyon 

fontos dolgokról kell hogy beszéljünk. Először is doktor urat kérdezném, kaptak-e valamilyen 

tájékoztatót, hogyan védekezzünk, mit csináljunk, vagy csak az általános amit tudunk. 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 Nem néztem meg mikor van az utolsó elektronikus levelem, de abban általános 

szabályokról van szó. Küldtem egy e-mailt nem olyan régen, tekintettel arra, hogy a tájékoztatás 

folyamatosan zajlik de számos információ hiányzik, ezért megpróbáltam néhány mondatban 

összefoglalni azt amit fontos lenne tudni az állampolgároknak. Ezeket a dolgokat érdemes lenne 

eljuttatni egy szórólap formájában. Önmagában azt tudni kell hogy sok betegség jár hasonló 

tünetekkel, lázas állapottal, köhögéssel és akármelyik rossz közérzettel, nehéz légzéssel. 

Tisztázni kell hogy a páciensek és ezek a másodlagos szempontok, hogy találkozott-e olyannal 

akinek megbetegedése van. Van egy pár kritérium amit ebbe beleírtam, hogy teljesülhetnek-e 

ezek a feltételek vagy nem. Amennyiben nem akkor nyilvánvaló hogy egy olyan ember aki ki 

sem mozdult a lakásából és lázas és köhög, fullad akkor valószínű neki kizárt hogy koronavírus 

fertőzése legyen. Próbált az ember információkat gyűjteni, vélhetően ez az egész felfelé ívelő 

szál ez legalább másfél hónapig futni fog. Ha Kínára figyelünk akkor onnan lehet a 

legkézenfekvőbb információkat megkapni. Emelkedni fog egy ideig az esetszám, stagnálni fog 

egy ideig az esetszám és onnantól le fog csengeni. Ez nyár elejére meg is fog történni. Ha 

megnézzük Kínát először emelkedett, csökkent, egyre többen gyógyultak meg. Egy íve volt a 

történetnek. Nálunk is lesz egy felfutás és egy lecsengés ami kb. a nyár elejére várható. Ennyit 

tudok. Alapvető szabályok és nem létszámban határoznám meg azt, de társas eseményeket 

érdemes kiszűrni. Nem tudom ebben a faluban hányan vannak akik vendégmunkások és 

külföldről térnek haza. Elsősorban az ő dolgaikra kellene fókuszálni. Sokszor maguk sem tudják 

azt, hogy honnan jönnek. Ez ma már majdnem minden kistelepülést érint valamilyen szinten. 

Amit látunk eddig, hogy vagy külföldről ide járó emberek, vagy külföldről haza érkező emberek 

hozták be az eddigi esetek 100 %-át.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Laci az iskoláról tudunk-e valami bővebbet, kaptatok-e valami tájékoztatást? 

 

Szabó László igazgató 

 A tegnap hozott rendelkezésen kívül semmilyen intézkedésről nem kaptunk 

tájékoztatást. Eltelt 12 óra, amit eddig tudtam tenni azt saját kútfőből tettem. Hétfőn reggel 

minden pedagógusnak kötelező megjelenni 7.45 órakor. Kértem azt tőlük, mivel majdnem 

minden osztálynak van facebook csoportja, mérjék fel mekkora a lefedettségünk. Hány 

gyereket tudunk elektronikusan elérni. Ezt felmérjük, utána meghatározzuk azokat a 

lehetőségeket ami szerint meg tudjuk oldani az elektronikus oktatást. Amit én tudok, hogy 

nevelési feladatokat e-mailen keresztül nagyon nehéz, bizonyos ismeret elsajátítást 

mindenképpen meg tudunk oldani. Hogy szocializálni hogy tudunk arra nem tudok válaszolni. 

Fel vagyunk arra készülve, hogy valamilyen úton módon tudjuk oktatni a gyerekeket. Ami 

nekem még kisebb nagyobb gondot fog okozni az a technikai dolgozók kérdése. Még a héten 

takarítani nagyon kell utána, hogy mit csinálunk nem tudom. Egyelőre ennyit tudok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szociális otthonban van-e valami intézkedés bevezetve ami ránk is tartozik? 

 

Baranyai Mária DSZSZK Hosszúháti telephely 
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 Mi is az általános intézkedéseket betartjuk, intézményvezetői rendelkezés hogy 

korlátozzuk a lakók kijárását. Nagyon nehéz, de nagyjából igyekszünk betartani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy gondolom ami legelőszöri bennünket érint, volt olyan szülő aki úgy nyilatkozott 

jaj de jó nem lesz iskola akkor majd mennek a gyerekek a könyvtárba. Ezért legelőször 

függesszük fel a könyvtár nyitva tartását, mert annak nincs értelme hogy az iskolában nem 

csoportosul és itt meg igen.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Egyértelmű. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A könyvtár nyitva tartása határozatlan ideig szünetel. A dolgozónak a munkahelyén meg 

kell jelenni, van feladata, úgy hogy nem marad otthon. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az életházat szigorúan zárva kellene tartani. Az a korosztály ami rendkívül 

veszélyeztetett. Meg kell velük beszélni, hogy otthon kell maradniuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Túl előre szaladtál. Van előbb saját intézményünk. Először hozzunk határozatot arról 

hogy a könyvtár nyitva tartása határozatlan ideig szünetel, a dolgozó azonban folyamatosan 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

26/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2020. március 16-tól 

határozatlan ideig a könyvtár nyitvatartása szünetel. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van nekünk, óvodánk, bölcsődénk. Erről szól a kormányrendelet hogy elvették tőlünk 

a hatáskört a bezárásról. Javasolnék egy olyat határozatot kérjük fel a szülőket, hogy csak azok 

vigyék ahol mindkét szülő dolgozik. Nem fogják vinni az óvodába a gyerekeket. Ez csak 

ajánlás. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Már van egy kormányrendelet ami az azonnali intézkedéseket tartalmazza. A 

közoktatási intézmények esetében  amennyiben az iskolában történik rendkívüli élethelyzet, 

akkor az intézményvezetőnek van lehetősége rendkívüli tanítási szünet elrendelésére. 

Amennyiben a településen van egyéb ilyen veszély akkor a jegyző hatásköre, amennyiben a 

megyében van ilyen helyzet akkor az oktatási hivatalnak van hatásköre. Ugyanakkor a 

kormányrendelet egyértelműen fogalmaz. Az összehangolt védekezés érdekében köznevelési 

intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, jegyző, oktatási hivatal nem rendelhet 

el. Ennek az a célja, hogy egységesen lépjen fel a kormány és ne egyedi döntések szülessenek. 

Azt gondolom a képviselő-testületnek, polgármesternek jelenleg nincs hatásköre bezárni az 
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óvodát. Arra viszont van hogy megkérje a szülőket hogy a rendkívüli helyzetet vegyék 

figyelembe a gyermek óvodai látogatása kapcsán. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Edit hány olyan gyerek van ahol mindkét szülő dolgozik? 

 

Galgóczi Gyányi Edit intézményvezető 

 10-nél nem több. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy ajánlást fogalmazzunk meg hogy lehetőleg azok a gyerekek menjenek ahol mindkét 

szülő dolgozik.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Köznevelési intézmény, én várom a rendeletet 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ez csak addig van amíg a rendeletet meg nem ismerjük. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Előfordulhat, hogy hétfőn hozunk egy olyan döntést ha megismerjük a rendeletet, hogy 

bezárjuk. Lépjünk eggyel előrébb. Az óvodába, bölcsődébe azokat a gyerekeket vigyék ahol 

mindkét szülő dolgozik. Aki ezzel az ajánlással egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

27/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja 2020. március 16. napjától 

határozatlan ideig a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsődébe járó gyerekek 

szüleinek, hogy a gyermekeket csak akkor vigyék óvodába, ha felügyeletükről más módon nem 

tudnak gondoskodni. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő pontunk a közétkeztetés, a gyermekétkeztetés mert ugye nem szünetet 

rendeltek el az iskolába, és úgy van hogy a tanév alatt és a szünetek alatt kell biztosítanunk a 

gyerekek étkeztetését.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Kihangsúlyozták az este ezt is, ezért csodálkozok az óvodán és a bölcsődén. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azért tettem 13 órára a gyűlést, hogy várjuk meg a környező településeken milyen 

döntés születik. Egyedül Püspökladány aki megszünteti, minden más település amellett döntött. 

Bárándon egyszer használatos edényekben kiviszik az ebédet a gyerekeknek, Sárrétudvari 

külön-külön helyen ebédeltet. Számomra nem kérdés, hogy biztosítani kell a gyerekeknek az 

ebédet, ha beviszik az ételest, akkor most kezdjék el fertőtleníteni egyenként, az ugyanolyan 

fertőzésforrás lehet. 5000-5000 db egyszer használatos edényt vetettem. Éppen most érkezett 
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meg, mert azt gondolom a gyorsaság az ami itt most nagyon számít. Külön a levesnek, külön a 

másodiknak, egy darabig ez most elég lesz. Ezzel tudjuk a legjobban elkerülni a fertőzést. Az 

ebédet biztosítani kell a gyerekeknek. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyértelmű. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Szerintem itt aki eddig ebédelt annak mindenkinek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az nem kérdés, hogy az időseknek is. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 És csak az ebéd? Tízórai és uzsonna a gyerekeknek? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Kötelező a biztosítása az óvodásoknak és az iskolásoknak. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ami kötelező azt biztosítani kell. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nincs iskolai szünet, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy biztosítani kell. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A legfontosabb hogy egyszerre ne jelenjen meg sok diák, szerintem ütemezni kellene. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Így is nagy létszámmal vannak jelen. Szerintem az ebéddel együtt megkapják a 

gyerekek azt is. 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 Azzal nem vagyunk kisegítve, hogy valahol beengedjük valahol meg nem. Ha 

meghúztuk akkor gyakorlatilag sehol ne legyen csoport. A szülő be tudja osztani hogy mit 

mikor ad oda a gyerekének. Beáll a rend. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az hogy bejönnek az ebédért nem lehet, a nyári gyerekétkeztetésnél is az 50 szülő 

tolong. Úgy teszem fel szavazásra, hogy az iskolás, óvodás gyereknek továbbra is biztosítjuk a 

tízórait, ebédet, uzsonnát és egyszer használatos edényekben házhoz történő kiszállítással.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 És azt ki szállítja ki? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Karcsi. Ez kb. 50 családot jelent. Mert egy családban sok a gyerek. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Az ajtóból nem lehet szétosztani? 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Láttad már nyáron mit csinálnak ott a szülők? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Házhoz kell vinni, a tanyagondnoki szolgálat rendelkezésre áll. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felajánlotta a gyerekem, hogy amennyiben szükség van rá besegít bármibe. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Valóban igaz, hogy 50 család amiről beszélünk maximum. 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 Meg ráadásul koncentráltan vannak még. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az idősekkel együtt több. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az időseknek a házigondozók viszik ki az ebédet. Az időseknél intézményvezető 

asszonnyal egyeztettünk, azt a döntést hozta, hogy a nappali ellátottak se menjenek be, ott plusz 

munkaerő fog felszabadulni. Bent kell tartózkodni az intézményben, de akkor akik a nappali 

ellátásban étkeznek azoknak kiviszik. A konyha osztaná ki ugyanabban az egyszer használatos 

edényben és akkor a gondozónő elviszi. Azt meg lehet oldani kulturáltan. Ők viszik az idősekét 

és ránk csak a gyerekek maradnának. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ütemezni kellene. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Editke és Rózsika majd itt maradnak és egy ütemtervet összeállítunk. A tízórai, ebéd, 

uzsonna kiszállítása a gyerekeknek biztosítjuk, egy ütemezést megbeszélünk. Ezzel aki egyetért 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

28/2020.(III.14.) számú határozat: 

2. a/ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. március 16. 

napjától határozatlan ideig az iskolai gyermekétkeztetést igénybe vevők részére a 

tízórai, ebéd és uzsonna egyszer használatos ételhordóban kiszállításra kerülnek. 

 

2. b/ Azon gyerekek részére, akik az óvodában, bölcsődében megjelennek az étkeztetést a 

megszokott formában az önkormányzat továbbra is biztosítja. 

 

2. c/ 2020. március 16. napjától határozatlan ideig az óvodából távol maradó gyermekek 

részére, a tízórai, ebéd és uzsonna, a bölcsődéből távol maradó gyermekek részére a 

reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna egyszer használatos ételhordóban kiszállításra 

kerülnek. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 
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Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az időseknek a gondozónők vigyék el a konyháról az ebédet, szintén egyszer 

használatos edényben, a kiszállításról a gondozónők gondoskodnak. Aki ezzel egyetért kérem 

szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták:  

 

29/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. március 16. napjától 

határozatlan ideig az idős nappali ellátásban részesülő étkezők és vendégétkezők részére az 

ebéd egyszer használatos ételhordóban kiszállításra kerül. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az idősek az edényeket elmossák. 

 

Bagdány Lajosné intézményvezető 

 Nem mindegyik tiszta és azt is a gondozónők szokták elmosni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 5000-5000 db egyszer használatos edényt vetettem, egy-egy karton hipót, domesztoszt 

ez volt 300 párezer forint. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem tudom az állambácsi ezt nem fogja-e megtéríteni. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ezt le kell nyelni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más önkormányzatnál jött olyan javaslat, hogy a 60 év feletti dolgozók menjenek 

szabadságra. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A konyhára nagy terhet ró hogy mindent ők adagoljanak ki. Ott segítségre lesz szükség. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ha az óvodában úgy is kevés lesz a létszám, nekünk szabadul fel dajka néni, bölcsődei 

dolgozó. A kiadagolásban biztos tudnak segíteni. Ezt így gondoltam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e olyan intézmény akit érint a 60 év feletti dolgozó? 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Az életházban van két dolgozó is. 
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Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nálunk egy van, de ő jelenleg táppénzen van. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Nálunk nem szabadságra küldték, hanem otthoni munkavégzésre. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Még is csak gusztustalan hogy szabadság terhére kell otthon maradni.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A szabadságot nem a munkavállaló veszi ki, hanem a munkáltató adja ki. 7 nap van 

amivel rendelkezik a munkavállaló, természetesen a munkáltató mérlegeli hogy az adott munkát 

hogyan tudja elvégezni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nehogy most kihasználják. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Magának a munkáltatónak kell mérlegelni adott helyzetben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Önkormányzati szinten akkor ez nem jelent problémát, mert éppen táppénzen van akit 

érint. A Segítő Kezeknél javasoljuk hogy jelezzétek intézményvezető asszony felé. 

A másik kérdés a közfoglalkoztatottak. Van olyan önkormányzat aki azt mondja, hogy minden 

megy a régiben, van olyan aki azt mondja, hogy a 60 év felettit, illetve aki nem létfontosságú 

munkát végez az menjen szabadságra. Mivel teszünk jobbat? 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Van 60 év feletti közmunkás? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem igen. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Azt gondolom az idény munkát csinálni kell.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akinél a gyerek nem megoldható, ott az egyik szülőt elengedjük. A 60 év felettieket? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A kötelező feladatokat el kell végezni. Meg kell valósítani. 60 év feletti menjen el. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Engedélyezzük nekik a távollétet vagy a szabadságuk terhére? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A munkaügyivel meg lehet beszélni, 

 

Bácsó Balázs képviselő 
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 Ha fizetetlen szabadságra megy nem lesz fizetése. Ez most az országban a legnagyobb 

baj. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyáltalán akarnak-e? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van olyan munkavállaló csoportok akik ugyanúgy járnak dolgozni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor én azt mondom a közfoglalkoztatás menjen folyamatosan, aki a gyerekének nem 

tudja megoldani másképp az elhelyezését annál a nő maradjon otthon, igazoltan távol. Erről ne 

hozzunk határozatot. Ezt hétfőn fel tudjuk mérni. Hétvégén majd úgy is keresnek azok akiknek 

ez gondot jelent. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Jövő héten már csak lesz kormányrendelet is. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Tömegesen ne legyenek a közmunkások sem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő probléma, hogy akik most haza jöttek Németországból, Ausztriából nekik 

nem ártana egy javaslatot megfogalmazni, mert mi nem rendelhetjük el a karantént sem, 

megfigyelést sem. Csak a saját és környezetük védelme érdekében javasoljuk hogy 14 napig ne 

járkáljanak a faluban.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ezt a rádióban is elmondják, ezt a határozatot simán hozzuk meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak egy javaslatot hozhatunk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A kormányrendelet pontosan fogalmaz. Az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, 

Iránból érkező magyar állampolgárok akik az egészségügyi vizsgálat során fertőzés gyanúja 

nem merül fel, kötelesek 14 napig lakóhelyükön, tartózkodási helyükön maradni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak egy javaslatot hozzunk meg velük szemben, mert mi kötelezést nem hozhatunk. 

Mondjatok véleményt. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Én egyetértek, minden megszorítással egyetértek. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Egy ajánlást megfogalmazhatunk azon lakosok felé akiket ez érint. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ezzel nem sértek senkit. Ezzel mindenkit védeni akarunk. 



 12 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 Pontosan amit polgármester asszony mond hogy előre lépjünk, mert lehet 3 nap múlva 

azt fogják mondani, hogy Ausztriából és Németországból haza térőknek is otthon kell maradni. 

Saját maguk és a családjuk védelme érdekében ennyit tegyenek meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért hogy javasoljuk aki külföldről haza érkezik 14 napot lehetőleg töltsenek 

otthonukban a saját és családjuk védelme érdekében. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

30/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a külföldről hazaérkező szerepi 

lakosoknak, hogy a hazaérkezést követő 14 napot lehetőleg otthonukban töltsék. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, javaslat? Mivel tudnánk az óvintézkedést szorosabbá tenni? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Kiemeltnek venném az orvosi rendelőt, a gyermekjólétet. Nem lehet megtiltani hogy 

menjenek de lehetne korlátozni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erre meghoztuk szerda, csütörtökön az óvintézkedéseket. A rendelőben kint várakoznak 

a fedett előtér alatt, egy ember van a váróban, egy ember a rendelőben. Ugyanezt vezettük be a 

polgármesteri hivatalnál is. A fertőtlenítő adagolók ki vannak helyezve, elfogadták az emberek. 

Elég ennyi doktor úr szerint? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ha a Kölcsey utcai iskola a miénk lenne és olyan idő volna azért nem lehet kitenni az 

időseket, gyerekeket. Rendkívüli állapot van. 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 Alapvetően ha zárt térben összezsúfolunk embereket teljesen mindegy hol azzal nem 

vagyunk kisegítve. Ha zárt térben vagyunk akkor egy kiköhögött, kitüsszentett dolog akkor is 

ott marad ha már rég nincs ott aki ezt eredményezte. Ha szabad levegőn van ez már másképp 

alakul. Ez nem lehet akadály senkinek. Mindenkinek elmondom hogy ne a kezébe köhögjön 

hanem zsebkendőbe. Vicc az hogy ezt reklámozzák. A legtöbb dolgot ezzel meg lehet 

akadályozni. Sűrű kézmosás és a többi. A pénz a legpiszkosabb dolog. Ha hazatérek kezet 

mosok, ledobom a ruhámat és után üdvözlöm a családom. Van egy helyzet amit meg kell oldani, 

Ha ez pénzbe és kellemetlenségbe kerül akkor is meg kell tenni. Értem én hogy lóról szamárra 

ülni nehéz, de meg kell próbálni mindenkinek a saját maga háztartásában ezt tenni. Lesznek 

akik nem fogják betartani a szabályt, ők mindenen felül állnak, őket nem érdekli ez. Mindig 

lesznek elégedetlenek. Egy irányba kell terelni a dolgot. Ha a külföldről haza érkezők betartják 

az óvintézkedéseket, akkor nagy valószínűséggel mások ezt nem hozzák ide be. Egységesen 

kell fellépni. Vannak szabályok amit be kell most tartani az ország minden szegletében.  
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Győri Balázs alpolgármester 

 Most fegyelmezetlenség van. 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 A nemzet egysége a család és úgy gondolom hogy mindenkinek a saját maga háza táján 

kell megtenni a szükséges lépéseket. Nem a rendszerrel hanem az emberek értékrendjével van 

a baj. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Edit sikerült-e valamit megbeszélni az anyukákkal hogy ne legyenek egyszerre sokan. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még egyelőre nem de folyamatban van az értesítés, hogy egyenként jöjjenek. Az oltást 

is megbeszéljük doktor úrral. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem célszerű a gyerekeket az udvaron várakoztatni. Van-e még kérdés? 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Azt a szóróanyagot mindenképpen el kell juttatni a lakossághoz. Ne ijedjenek meg, de 

legyenek tájékoztatva. Ki kellene hangsúlyozni hogy az óvodába, bölcsődébe nem viszem 

akkor ne a nagyszülőhöz vigyem a gyereket.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az emberek várják a tájékoztatást. Feltettem a facebook oldalra, az önkormányzat 

honlapjára a rendkívüli megbeszélésről az időpontot. Meg kell találnunk egy középutat hogy 

megnyugtassunk mindenkit. Látni kell hogy érdekünk a lakosság egészségi állapota és 

megteszünk mindent annak érdekében amit meg kell tegyünk. Csináltatunk egy szórólapot is 

és eljuttatjuk a lakosokhoz. Mindenhol közzétesszük a határozati javaslatokat. 

 

Bagdány Lajosné intézményvezető 

 Annyit szeretnék kérni, hogy akik itt vagyunk tájékoztassák az időseket, hogy aki nem 

akar elmenni a boltba, nem akar kimenni az orvoshoz azt mi megoldjuk. Az intézménybe 

betelefonál és a házigondozónők azt megoldják.  

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 Nem működik jól a telefonunk, hogy lehetne megoldani? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az enyémet oda adom, úgy sem használom. 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 Akkor megoldottuk. 

 

Szabó László igazgató 

 Nekem hétfőn lesz kérésem, hétfőn hozom hogy mit gondoltam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Jó. Akkor már csak egy maradt hogy valamennyi összeget különítsünk el. Azonban 

bármi változás jön akkor saját hatáskörben hozok róla döntést illetve költségvetés 

módosításakor ez átvezetésre kerül. Jobban érezném magam ha egyelőre a képviselő-testület 

mondaná azt hogy egy x összegnél próbáljunk meg gazdálkodni. Jelenleg kb. 500 ezer forintnál 

tartunk, az egyszer használatos edények, fertőtlenítőszerek, adagolók, hipó, domesztosz 

vásárlás. Csökkeni fog ami kell mert az óvodába, bölcsiben annyi nem fog kelleni. Nem tudom 

meddig lesz elég. Arany árával vetekszik minden fertőtlenítőszer. 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 Annak idején tesztelték a női táskába rejtett zselés holmikat és azért egy alapos 

szappanos kézmosás verte az összeset. Az alapos kézmosás megveri az egészet.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy darabig elég lesz. 50 litert vettünk a fertőtlenítőszerből. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Én a dologit felszabadítanám hogy szükség szerint. Igaz hogy vis maiorban nem igen 

kapjuk vissza, de az Unióban Lengyelország és mi kapta ezekre a dolgokra a legtöbb pénzt. Ezt 

külön kell elszámolni és talán térítik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezután jön még a fejfájás ha ezután házi karantént rendelnek el. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A tornaterem is hozzánk tartozik, akkor rendezvényeket nem lehet ott sem tartani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem a tornatermet be is zárjuk, iskola nincs, nincs aki tornázzon, a rendezvényt 

nem tarthatunk. Most a birkózó edzést sem tartható. Én is bízok abban hogy valami 

elszámolható lesz, a kormány megtéríti. Eleve a rendezvényekre van elkülönítve, és egész 

biztos hogy júniusig nem lesz rendezvény országosan.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 De a dologi kiadásra nulla van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha rendelet módosítás lesz akkor tudjuk ezt beletenni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ezt most nem kevesen kihasználják. Ami 300-400 Ft volt az most 1200 Ft. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Annyi tájékoztatást mondanék még hogy a varrodai dolgozók szájmaszkot varrnak. 

Ennek nincs baktérium szűrője, ez csak egy pszichés megnyugtatás. 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

Több mint a semmi. Aki köhécsel annak kellene feltenni és abba köhög. Ez is nagyon 

sokat jelent. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 És fehér törölközőket varrnak is az intézményekbe.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Megkapta az egészségügyi intézmény az 50 szájmaszkot? 

 

dr. Tverdota László háziorvos 

 Elhozta a kollegám. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Van-e valamire szükség? 

 

Kiss Edit asszisztens 

 Szappan és zselé amire még szükség lehet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

A költségvetés kapcsán döntsünk valamit? Szükség szerint ami a védekezéshez kell. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Hétfőn és kedden úgy is találkozunk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Abban döntsünk, hogy egy külön számlán legyen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A számlákat elkülönítetten kezeljük. A kormányhivataltól amit megkaptunk az úgy szól 

hogy jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni, ezt az Ötv. 

szabályozza. A polgármester dönthet az önkormányzat költségvetése terhére olyan tervezett 

kiadások teljesítéséről is amely feltétlenül szükséges a veszélyhelyzet ideje alatt a 

megelőzéshez, védekezéshez, illetve a károk csökkentéséhez. Ugyanakkor a társadalmi 

rendeltetésnek megfelelő jog gyakorlás kereteit túllépi egyebek mellett az ha a polgármester az 

önkormányzat éves költségvetését katasztrófa törvény alapján saját hatáskörben úgy fogadja el 

hogy az túllépi az önkormányzat veszélyhelyzetre való indokolt reagáló képességének 

igénybevételét biztosító mértéket. Vagy olyan mértékben módosítaná amely nem szükséges a 

veszélyhelyzet kezeléséhez. Indokolt esetben és mindene esetben a képviselő-testületet 

tájékoztatva. Úgy tenném fel szavazásra, hogy a szükséges mértékig rendelkezhetek a 

veszélyhelyzet megelőzésére, elhárítására szükséges pénzeszközről, a számlákat elkülönítve 

képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatva. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

31/2020.(III.14.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb rendű jogszabályokkal 

összhangban úgy dönt, hogy a polgármester a szükséges mértékig rendelkezhet a veszélyhelyzet 

megelőzéséhez, elhárításához szükséges pénzeszközökről, a számlákat elkülönítve kezeli, és a 

képviselő-testületet a pénz felhasználásról folyamatosan tájékoztatja. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Boruzs Károly tanyagondnok 
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 Istentisztelet lesz holnap? 

 

Török András református lelkész 

 Erre vonatkozóan is van kormányrendelet, egyelőre nem tiltották be, sajnos egyelőre 

nem szerepi probléma. A holnapi istentisztelet megtartjuk. A kézfogástól eltekintünk, minden 

fertőtlenítünk, folyamatos a szellőztetés. Ennyit meg tudunk tenni. Ha hatóságilag elrendelik 

hogy nem lehet megtartani az istentiszteletet, akkor természetesen ennek megfelelünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az országos orvosi ügyelet küldött egy tájékoztatót, hogy minden orvos elsősorban a 

saját munkahelyén köteles feladatot ellátni. Az ügyeletet főként olyan orvosok látják el akiknek 

van fő munkahelyük. Számíthatunk arra, hogy az ügyeletek összevonásra kerülnek. Nem tudjuk 

melyiket fogják kijelölni.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 A faluban nincs olyan hogy pánikolna, de féltik a hozzátartozókat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha bármelyik intézménynek van bármi amiben segíteni tudunk jelezzék. Folyamatosan 

kapcsolatban leszünk, a testülettel lehet gyorsan össze kell majd ülni. Meglátjuk a 

kormányrendelet mit fog tartalmazni, azokat a kötelező ajánlásokat szem előtt tartani, vagy 

változtatni azon. Kérdés, észrevétel? Köszönöm mindenkinek a részvételt. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.06 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


