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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 16-i rendkívüli ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 32-34 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Aktuális teendőkről 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

32/2020.(III.16.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 16-i rendkívül ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

33/2020.(III.16.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei védőnővel való egyeztetés után 

úgy dönt hogy a védőnővel lehetőség szerint a személyes kapcsolatot csak különösen indokolt 

esetben, a korábban – védőnői szolgálatnál – bevezetett higiéniai és egészségügyi előírások, 

valamint a rövidesen közzétételre kerülő tájékoztató szerint alkalmazzák. Az esedékes 

védőoltások beadásai elhalasztásra kerülnek, valamint a családlátogatások. 

 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

34/2020.(III.16.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt hogy a településen a Szerepi 

Tornaterem használatát határozatlan ideig szünetelteti. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 16-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 

       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:  

 

32/2020.(III.16.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 16-i rendkívül ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm, hogy mindenki jelen tud lenni, erre az elkövetkezendőkben többször is lesz 

példa, hogy jövünk és beszélünk és éppen az aktuális teendőknek megfelelő határozatokat 

hozzuk meg.  

Tájékoztatást szeretnék adni, hogy a mai nappal az óvodába nem érkezett gyerek. Mindenki 

megértette, hogy otthon maradjon. Az iskola kicsit döcögősen indult, ott még mindig nincsenek 

teljesen letisztázva a dolgok, hogy hogyan és mint is lesz az oktatás. Reggel végig jártam az 

intézményeket. Az étkeztetés én úgy gondolom, hogy elég rugalmasan ment. A Segítő Kezek 

nagyon gyorsan, nagyon időben kihordták az ebédet, nem jelentett nekik problémát. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Dicséret érte. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most még Karcsiék szerintem hordják a gyerekeknek, most még amikor viszik az ebédet 

nem megy ki senki. Az elhordósoknak is ők viszik ki, akik az oviból vinnék az ebédet. 

Szerintem mindenféle különösebb gond nélkül haladunk. Ezért örülök, hogy egy olyan 

határozatot hoztunk, hogy nem zárjuk be az óvodát, mert most még a finanszírozás körül van 

millió kérdés ami nincsenek leszabályozva. Ez a legpraktikusabb, ha nem függesztjük fel, 

hanem csak ajánljuk a szülőknek, hogy ne vigyék, mert így nyitva van az óvodánk, 

igényelhetjük a teljes normatívát az óvodára, úgy a dolgozók után mint a gyerekétkeztetésbe a 

tízórai, ebéd és uzsonna tekintetében. Illetve a mi értelmezésünkben ugyanez vonatkozik az 

iskolára is mert nem szünet van elrendelve. Teljesen más a szünet alatti étkeztetésnek a feltétele, 

a finanszírozása, minden. Próbálgattunk egyeztetni, senki nem tud semmit sem. Ahogy én is 

más önkormányzattal beszéltem, az Államkincstár sem tud választ adni mindenre, Zolit a 

Minisztériumhoz irányították ezzel a kérdéssel, nagyon sok hézag van még. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Szerintem jó határozatokat hoztunk. Ugyanis a költségvetésünk el van fogadva. A 

költségvetésbe nem volt betervezve, viszont amibe ezek az összegek kerülnek az be volt. Joggal 

lehet kérni. Nekünk a tornaterem bevételére nem lehet számítani, a többivel igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tornaterembe is megcsináltattuk a nagytakarítást, mindent lemostak, és kiírtuk, hogy 

határozatlan ideig be van zárva. Gyerekek úgy sem mennek. Szabadságra ment a dolgozó. Van 

két nyugdíjas képviselőnk, amennyiben az idejük engedi kövessék a híreket, mert percről percre 

mindig valami újabb mást látunk. Orbán Viktor legújabb intézkedésit is most láttam. 

Magyarország határait a személyi forgalom elől lezárják, csak magyar állampolgárok léphetnek 

be az országba. Hétfő éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltják. Sportrendezvényeket zárt 

kapuk mögött lehet megtartani. Kávézók, éttermek, boltok 15 óráig lehetnek nyitva. Az 

élelmiszerbolt, drogéria, patika ami kivétel. Az eddig nyitva tartó mozik és színházak is 

bezárnak. 70 éven felülieket arra kérik ne hagyják el a lakásukat, az önkormányzatokat arra 

kérik segítsék az időseket. Holnaptól új dolgokat fognak kitalálni, új intézkedéseket fognak 

hozni, telefonon mindenkit értesítünk, hogy az aktuális döntéseket meg tudjuk hozni. Mára is 

készültünk újabb javaslatokkal.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A döntések nagyon helyen valók voltak. Szombaton születtek meg döntések, vasárnap 

lépett hatályba. Az is egyértelmű, hogy a polgármester hatáskörébe utalták ezt a döntést. 

Igazából a gyermekétkeztetés vonatkozásában vannak aggályaink, elég komoly joghézag van 

jelen esetben. Nincs egyértelműen leszabályozva. Van intézményi és van gyermekétkeztetés. 

Az intézményi gyermekétkeztetésnél uzsonna, tízórai és ebéd is van, a szünidei esetében meg 

csak ebédről van szó. Nyilatkoztatni kell a szülőket majd arról, hogy meg tudják-e oldani a 

gyerek felügyeletét. Erre is már előkészültünk, de várjuk még a további állásfoglalást. A 

következő ami nagyon lényeges. „Felhívjük figyelmüket, hogy a gyermekétkeztetés biztosítása 

önkormányzati feladat, ennek kapcsán a települési önkormányzatok külön levelet kapnak majd. 

Egyelőre még nem kaptunk. Arra várunk. Elképzelhető, hogy amennyiben megérkezik ez a 

tájékoztató levél akkor lehet módosítunk majd az elfogadott határozatunkon. Figyeljük a 

nagyobb települések döntéseit, eltérően szabályozták a gyermekétkeztetést. Tény az hogy egy 

nagyobb városban komoly nehézséget okozna az ebéd kiszállítása több ezer tanulónak.  
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Dezső Gyula képviselő 

 Arányosan annyi mint nekünk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A lényeg az hogy várjuk meg a döntést és amennyiben megkapjuk a tájékoztató levelet, 

akkor azonnal meghozhatjuk a szükséges döntéseket. Polgármester asszonnyal egyeztettünk, 

mivel nem veszik az óvodások és bölcsődések igénybe ezt a szolgáltatást, nincs most döntési 

kényszer. A képviselő-testület javaslatait figyelembe véve a szülők saját maguk hoztak egy 

önkorlátozó döntést és meg lesz a végleges álláspont, akkor mi alkalmazkodunk a döntéshez. 

Egyelőre viszont úgy gondolom, mind azokat a jogokat biztosítani kell az óvodásoknak, 

bölcsődéseknek ami egyébként járna. Találtam egy tájékoztató levelet, amit egy ügyvédi iroda 

készített, egy pár dolog van leírva a munkáltatónak, munkavállalónak a jogai vonatkozásában. 

„A munkáltató kötelezheti arra a munkavállalókat, hogy meghatározott ideig, maximum 44 

munkanapig, munkájukat otthon végezzék. Az otthoni munkavégzés ugyanolyan 

munkavégzésnek minősül mint a normál munkavégzés, ennek megfelelően a munkavégzés 

időtartama alatt a munkaidőre, a munkabér megfizetésére, továbbá egyéb munkaviszonyra 

vonatkozó szabályok betartására is köteles a munkáltató. Számos munkafolyamat, azonban nem 

végezhető el otthonról, csupán félelemből a munkavállaló nem tagadhatja meg a munkavégzést, 

fokozott veszélyhelyzet esetében azonban az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei 

nem biztosítható ezért ilyen esetben a munkavállaló jogszerűen tagadhatja meg a 

munkavégzést. Ekkor is munkára képes állapotban kell rendelkezésre állnia, várnia kell a 

munkáltató további utasításait és munkabérre is jogosult. Amennyiben a munkáltató a 

munkavállalót azt követően kötelezi a munkavégzésre, hogy a fokozott fertőzésveszély fenn áll 

a munkahelyen úgy azzal is számolni kell, hogy a megbetegedés munkabalesetnek minősülhet. 

A munkáltató és a munkavállaló a kieső időtartamra az éves szabadságot akkor tudja kiadni, ha 

abban a felek megállapodnak. Ha egy ilyen megállapodás nem születik, úgy az általános 

szabályok szerint a munkavállaló éves szinten 7 munkanappal rendelkezik illetve a szabadság 

akkor biztosítandó ha akár a munkáltató, akár a munkavállaló a szabadság kivételét legalább 15 

nappal korábban jelzi. Amennyiben a munkáltató olyan intézkedést hoz, hogy a munkavállaló 

nem jogosult a munkavégzés helyére belépni, köteles a munkát otthon végezni.”  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Minden normál viszonyok mellett ez vonatkozik a munkavállalóra, vagy a 

munkáltatóra. 

 

Dezső Gyula képviselő 

Ez mind fel van borulva. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

Tudjuk azt nagyon jól, hogy az országgyűlésben is egy előterjesztés amiből törvény 

vagy törvény erejű rendelet lehet, azon heteken hónapokon keresztül vekengenek, vitatkoznak, 

most erre nincs lehetőség.  Itt a joghézag állandóan fenn fog állni. Rá fognak jönni két nap 

múlva, hogy ez így csak nem jó. Nekünk ezeket kell tudomásul venni, mert jó sok van ami 

rendeletbe jött. Tudomásul vesszük és úgy járunk el.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A közmunkásokkal én is megbeszéltem ki az aki nem tudja megoldani a gyerek 

felügyeletet, 4-5 személyt érintett, elmondtam hogy perpillanat a szabadság terhére, de ha más 

rendelkezés jön természetesen akkor majd változtatunk rajta. Most ez a jelen álláspont, 
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tudomásul vették. Az óvodában Edit is szintén felmérte, itt a hivatalban Mónikát érinti, de ő is 

megoldja. Mást szerintem nem érint az önkormányzatnál. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az ajánlás a városban is az hogy csak kiscsoportokban lehet a gyerek felügyeletet 

megoldani. Még nehezebb feladat elé állít minden intézményt, mint normál esetben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha mi most azt mondjuk bezárjuk az óvodát, akkor át kell állnunk a szünidei étkeztetésre 

és ez megint akkora joghézagokat hoz. A szünidei étkeztetést fel kell mérni, szülőt 

lenyilatkoztatni. Most csak a Szerepen járó gyerekekről kell gondoskodnunk de ha szünidei 

étkeztetést van akkor a Sárrétudvariba, Püspökladányba, akárhova járó gyerekről szintén 

nekünk kell gondoskodni. Ez az egyszerűbb megoldás, amíg ez tartható és nem viszik a szülők.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem mondok mást, ugyanazt az állapotot fenn kell tartani mint amiben döntöttünk.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mivel polgármester hatásköre ez, azonnal 

lehet lépni ha olyan dolog van.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 De megmondták, ez a központi rendelkezés, hogy nincs iskolai szünet. Ezt így vegyük 

tudomásul. Ezen ne vekengjünk. Gyakorlatilag a normál gyerekétkeztetésnek kell zajlania. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De ha az óvodát bezárjuk akkor az óvodára a szünidei gyerekétkeztetés lesz. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Városon százféle eljárással dolgoznak és csinálnak mindent, mert van egy csomó állami 

intézmény aki maszekkal csináltatja az ennivalót, az egyházi iskola megint másképp jár el. Mi 

szerintem jól döntöttünk. Szerepen mindig spóroltunk, még is az járt jól aki költekezett, mert a 

végén az állam kifizette neki. A büdzsébe az összes minden be van tervezve, persze akivel ki 

tudnak tolni azzal kitolnak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az Uniótól is kaptak pénzt a védekezésre. Nagyon nyugodt vagyok mert szombaton a 

lehető legjobb döntéseket hoztuk meg. Az életben lévő jogszabályoknak megfelelően hoztunk 

meg minden döntést. Higgadtan tudomásul vette a lakosság. Látjuk hogy egyre nagyobb 

szigorítások jönnek nap mint nap, ezért muszáj nekünk is tovább lépnünk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Lenne egy kiegészítésem. A hivatalban szerintem bevezetném, hogy a nagyon sürgős 

esetekben legyen csak ügyfélfogadás, egyébként napi 1 óránál több ne legyen. Itt kell hogy 

legyenek a dolgozók, de napi 1 óránál több ne legyen.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Viszonylag ettől nincs is több. 
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Dezső Gyula képviselő 

 A szájmaszkot amit csinálnak a varrósok, például az életház dolgozóinak azoknak 

azonnal kellene. Kérnék magamnak is, nem tudtam sehol venni. Elsősorban magunkat 

szolgáljuk ki vele. Az itt dolgozó is rakja fel ha úgy gondolja, mert senkiről nem tudjuk, hogy 

hordozó-e. 14 napig mondják hogy lappang, hogy csinálnak ebből üzemi balesetet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szájmaszk varrás megy, pénteken még kísérleti stádiumban voltak, hogy mint lehet 

most már tudjuk, hogy a tökéletes. Kapjuk a megrendelést. Folyamatosan beszélek a 

dolgozókkal, intézményekkel, jelezte az Életház, hogy kell neki is. Oda is küldünk át. Lakosok 

is vásároltak tőlük. Mosható és fertőtleníthetők. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az óvodai dolgozóknak szintén. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Konyhai dolgozóknak is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A családsegítős lányok segítenek be az ebéd hordásba, azt mondták hogy köszönik 

szépen de csak gumikesztyűt használnak, maszkot nem kérnek. Mehetünk a javaslatokon végig. 

Az első javaslat ami a megyei védőnővel lett egyeztetve és rá bízta a polgármesterekre a döntést, 

hogy hogyan valósuljanak meg a tanácsadások. Más településen így történnek a megfelelő 

védekezés értelmében, hogy nem személyesen, csak az keresse telefonon akinek gondja, 

problémája van. Elhalasztódnak a család látogatások és a védőoltásokat is el lehet halasztani.  

 

Bácsó Balásné képviselő 

 Doktor úrral is egyeztettem és azt mondta nyugodtan halaszthatjuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatban? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A szakember itt van.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ha halasztható akkor rendben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Le lett egyeztetve Edittel is, a megyei védőnővel is, doktor úrral is. Több egyeztetésen 

végig ment, ezért javasolnánk ennek a határozatnak való meghozatalát. Az ajtóra való 

kifüggesztést rád bíznánk. Mi is nyilvánosságra hozzuk a döntést, mint ahogy az eddigi 

döntéseket. Ami folyamatban van Hosszúhátra egy szórólap készítése, hogy ők is mindenről 

tudjanak. Aki elfogadja a határozati javaslatot kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 

 

33/2020.(III.16.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei védőnővel való egyeztetés után 

úgy dönt hogy a védőnővel lehetőség szerint a személyes kapcsolatot csak különösen indokolt 



 7 

esetben, a korábban – védőnői szolgálatnál – bevezetett higiéniai és egészségügyi előírások, 

valamint a rövidesen közzétételre kerülő tájékoztató szerint alkalmazzák. Az esedékes 

védőoltások beadásai elhalasztásra kerülnek, valamint a családlátogatások. 

 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő javaslatot, csak ki kell hirdetni. Csak sürgősségi ellátás van a fogászat 

tekintetében. Körzetileg Sárrétudvarihoz tartozunk, ez csak tájékoztató jellegű. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Meg kellene egy telefonszámot kitenni, mert kérdezik sokan, pedig ki van téve sok 

helyre.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ki kellene tenni az ablakba. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Írunk ki egy telefonszámot. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Az asszisztensnél kell jelentkezni úgy is, a telefonszám az interneten elérhető. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De nem mindenki tudja nézni az internetet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Balázs nálatok is szünetel az ügyfélfogadás? 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Nálunk a következő a helyzet. A kisebb településeken bezárnak az irodák, nálunk elég 

sok fiatal van akik gyereket nevelnek, az anyukákat haza küldték. Én kerültem Püspökladányba, 

Matkó József Hajdúszoboszlóra. Kiteszek egy értesítést, hogy sürgős esetben mely irodák 

elérhetők. Kabára, Hajdúszoboszlóra, Földesre is át tudnak menni. Nekem minden nap 

Püspökladányba kell járni, a Városüzemeltető Kft épületében leszek. Tájékoztatás képpen 

mondanám, hogy akiket haza küldtek felét szabadsággal oldják meg, felét a munkáltató fizeti. 

Egyelőre így.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem lesz erre valamilyen megoldás előbb utóbb. Ezt is csak egy tájékoztatóként 

javaslom meghirdetni. Mi is elkérnénk az elérhetőségeket. Közzétesszük ezt a tájékoztatót is. 

A Püspökladányi Járási Hivatal vezetője is keresett, hogy ők elektronikus ügyintézést 

szeretnének elsősorban, úgy a kormányablakban, mint mindenféle ügy tekintetében. Az 

ügyfélfogadásuk szünetel a településen is. Azonban ha valaki papír alapon nyomtatványt hoz 

azt átvesszük és a járási hivatal elviszi innen. Akkor egy tájékoztatónak fogjuk kitenni, hogy a 

nemzeti agrárgazdasági kamara és a járási ügysegéd ügyfélfogadása szünetel, ezen esetben 

telefonon, elektronikus ügyintézéssel intézzék az ügyeket. Leírjuk hogy Bácsó Balázs 
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falugazdász püspökladányi irodában található meg és hogy milyen telefonszámon elérhető előre 

láthatóan április 3-ig. 

A szerepi tornaterem használatát határozatlan ideig szüneteltetjük, ez már határozati javaslat. 

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: 

 

34/2020.(III.16.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt hogy a településen a Szerepi 

Tornaterem használatát határozatlan ideig szünetelteti. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nekem volt egy javaslatom a hivatallal kapcsolatban.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Pontosan látom a nagyobb településeken hogyan történik az ügyfélfogadás. 

Gondolkoztunk rajta, hogy itt Szerepen megvalósítható-e? Igazából két nagy probléma van. Az 

egyik, hogy most jönnek a rendkívüli élethelyzetek amikor személyes egyeztetésekre is szükség 

lehet. Szociális és gyermekvédelmi élethelyzetek fordulhatnak elő ami miatt a személyes 

ügyfélfogadás szükséges. Nálunk kivitelezhetetlen hogy elektronikusan adják be a kérelmet, 

nem tudják hogy milyen nyomtatványt kell letölteni, hogyan kell kitölteni, milyen mellékleteket 

kell mellé tenni, így nekünk háromszor annyi munkánk lenne. Bejön valami hozzánk amit nem 

lehet elbírálni, aztán háromszor annyi idő és munka mire minden megfelel a kérelem 

elbírálásához. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ezen vitatkoznék, mert nem ők a veszélyeztettek aljegyző úr. A 65 év felettiek a 

veszélyeztettettek.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy érzékelem jelentősen lecsökkent az ügyfélforgalom. Egyszerre egy ügyfél lehet 

bent, 20 ügyfélnél jelenleg egy nap nincs több. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Mindenhol csökkentik a személyes ügyfélfogadást. De elfogadom amit aljegyző úr 

mond. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azoknál a hivataloknál ahol nem sok ügyféllel találkoznak, ott lehet korlátozásokat 

bevezetni. Ha változik a helyzet itt is bevezetjük a nagyobb szigorúságot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ahogy szükséges természetesen korlátozzuk. Ezt most így egyelőre tudjuk kezelni. 
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Egy dolog az hogy például Püspökladányban az ügyfélfogadás szünetel, a portások 

veszik el és adják oda nyomtatványokat. Nehéz megszüntetni a személyes ügyfélfogadást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyeztettem az asszisztensnővel is és a 60 éven felülieket vegyék előre, akik kimennek. 

Időpontot adnak most már az ügyfeleket. A recept felírás miatt az idősek általában telefonálnak. 

Ő is kiviszik személyesen. Az életház és az önkormányzat is besegít, hogy lehetőleg minél 

kevesebben mozduljanak ki otthonról az idősek közül. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Kihangsúlyozzák, hogy az idősebb korosztály a veszélyeztetett. Ha olyan helyzet lesz 

akkor talán drasztikusabb intézkedésekre is szükség lesz. A kollegák tekintetében is figyelünk 

arra, hogy az idősebb korosztállyal kevesebb érintkezésünk legyen. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Tudod mit lehet csinálni? Behúzom a kaput és senki be nem jön. Beakasztják az 

ennivalót és kész. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Ezt kellene tenni. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ezt meg kellene csinálni nekik rendelet nélkül. Szerintem elég karantén van karantén 

nélkül is. Én nyugodtan vagyok. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nyugodtak nem lehetünk. Külföldről most sok mindenkit haza küldtek és azok 

szanaszét vannak az országban. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Azoknak is felelősséget kellene érezni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem mindenki érzi a felelősséget. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Értelmiségi emberek nem éreznek felelősséget. Hány autó megy ki és jön be a faluba 

meg lehet nézni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Óvoda, konyha részéről kiegészítések? 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Csütörtökig kellene nekünk ki az aki kér tízórait és uzsonnát is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Addigra reméljük ez letisztul. Sárrétudvariban is adnak tízórait és uzsonnát is. A szerepi 

gyerekeket is lenyilatkoztatták. Ők sem szünetként kezelik. Amennyiben nincs más az ülést 

bezárom. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 13.38 órakor az ülést bezárta. 

 

 


