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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. július 10-i rendkívüli ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 50-51 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde számlatartozásáról és a kialakult 

helyzetről 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

50/2020.(VII.10.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 10-i rendkívül ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

51/2020.(VII.10.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 700.000.-Ft támogatást nyújt a Szerepi 

Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde intézménynek, melyből 500.000. Ft összeget a 

Sváb-Gasztro részére, 200.000. Ft összeget Márkus József részére a fennálló tartozás 

kifizetésére használ fel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 24-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 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 pontokra tennék 

javaslatot: 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde számlatartozásáról és a kialakult 

helyzetről 

 

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:  

 

50/2020.(VII.10.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 10-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde számlatartozásáról és a kialakult 

helyzetről 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kiosztottunk egy levelet, az óvodavezető keresett meg minket, hogy jelenleg több mint 

10 millió forint tartozásuk van és a Sváb-Gasztro bejelentette hogy nem szállít hétfőtől. Még 

hétfői napon biztosított a nyersanyag az ebédhez és utána pedig nem tudnak tovább főzni. Ehhez 

én még mellékeltem a bankszámla kivonatokat. Ennyit tudok mondani, erre találjunk ki valamit. 

Nekünk a legnagyobb érvágás, hogy iparűzési adónk talán 1 millió forint ha bejött, a 

gépjárműadót mindet tovább kellett utalnunk és nincs egy vasunk sem. 1 millió forint van az 

önkormányzati főszámlán, az is úgy hogy van rajta 1.636 ezer forint, de a 600 ezer forint 

Tverdota úr számlájának kifizetéséhez kell. 1 millió forint van ami használható.  
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Milyen nagyságrendű hús kell egy hétre, hogy folyamatos működés legyen? 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Egy leveshez kell 20 kg, másodikhoz 27 kg. 900-1200 Ft között mozog a hús ára, a 

tészta üzemtől kaptunk tésztát, abból jövő héten lesz egy betyárosunk. Hétfő, keddre van meg 

a hozzávaló. Márkus Józsi sem fog szállítani jövő héten. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Többen szabadságon vannak, nem lehet elvárni 1 órán belül, hogy azonnal megoldást 

találjunk, szükség lenne egy 1-2 hetes átmeneti megoldásra amíg a folyamatos működést tudjuk 

biztosítani, de az mekkora összeget jelent? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A legkisebbet, a legolcsóbb húst amit meg lehet oldani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha utalnánk a Sváb-Gasztrónak azt az 1 millió forintot lehet még 1 hétig szállítana. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egy hét múlva sem lesz jobb a helyzet.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Megjelent a rendelet, hogy a minimálbért kiegészítik 15-ig annak a felét megkapjuk. 

Számoltam a miénket hirtelen, az éves szintem 4,5 millió forint és ebből július 15-ig 2,3 millió 

kapunk meg. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Megkértem Tamást nyomtasson egy normától való eltérést, ez így napira le van bontva.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem a nyersanyaggal van a probléma, amit kapunk arra normatívát abba az összegbe 

belefér, sőt még megtakarításunk van, nem ez viszi el a pénzünket. Az viszi el a pénzünket, 

hogy a munkabéreket ki kell fizetnünk minden hónapban. Nem marad pénz hogy szállítói 

tartozást fizessünk.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A bérekhez fog adni a konyhához is, az óvodához is, bölcsődei dolgozókhoz is. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez a kiegészítés 2,5 millió forint? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Egy fél évre, éves szinten 4,5 millió forint. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor ne keressünk tovább, ezt eddig csak ki kellett fizetnünk.  
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Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ezt most visszamenőleg adja. Nem is akartam ebből ekkora ügyet csinálni, de ez már 

túl nőtt tajtam. Nem tudom megoldani. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Gyakorlatilag eddig mi finanszíroztuk a béremeléseket az állam meg most járul hozzá 

utólag. Fél évre 2,3 millió forint. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Most megadja januártól júniusig, és akkor utána havonta adja. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Közben az állam elvette a gépjárműadót, a HIPA nem jött be májusba, majd csak 

szeptemberben. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez is egy őrült kormányrendelet volt, annyit értenek a közigazgatáshoz mint a pók.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindegy de mi isszuk a levét. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A nagyok is rosszul állnak pénzzel, nem hogy mi ilyen kicsik vagyunk, hogy plusz 

bevételünk sincs. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nekem egy jutott még eszembe a norma emelés, amit ugye emeltünk novemberben, 

január 1-től, igaz csak 15%-kal, pedig 25%-ot kellett volna. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Majd szeptembertől.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az is jó lesz, csak most valami tűzoltást csinálnunk kell, hogy a konyha folyamatosan 

működjön tovább. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Mennyi pénzre lenne szükség, ha most nem a Svábtól szerezné be, hanem mástól a húst. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Csak máshol sokkal drágább. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 De ha ott nem adnak. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nem lenne jobb ha neki fizetnénk ki a tartozásból? 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ennyi az összes pénzünk és nem tudjuk melyik szolgáltató mikor mondja ugyanezt mint 

a Sváb-Gasztro. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Most úgy gondolom ha 500 ezer forintot utalnánk a Svábnak két hetet nyernénk. 

Legutóbb is annyit utaltunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Talán addig megjönne a bérkompenzáció és azt utalnánk egy az egybe. De még mindig 

ott van Márkus Józsi. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A legfontosabb az önkormányzatnak hogy folyamatosan biztosítsa az étkeztetést az 

időseknek, gyerekeknek. Nem kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a gyerekek ne jussanak hozzá 

az ebédhez. Ha a Sváb-Gasztro nem ad máshonnan csak lehet húst venni. Zöldséget is lehet 

máshonnan venni. A legfontosabb, hogy az étkeztetést biztosítsuk továbbra is.  

 

Mile Zsolt képviselő 

 A Segítő Kezektől még vár 800 ezer forintot az óvoda, a június havi számlát. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Arra rá tudnál sürgetni Zsolti? 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Hétfőn akkor megforgatjuk azonnal. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha az megjönne kedden akkor tudnánk fizetni Márkus Józsefnek is.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Látom Bárándról jön a kenyér, az az egyik legdrágább. Óriási összegekről van szó. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nyersanyagban jók vagyunk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Akkor mondom a következő Márkust a zöldségest, hogy még akkor is megéri Ladányba 

a piacra bemenni, mert minden olcsóbb nem kevéssel.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Ki megy ki a piacra? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az élelmezésvezető. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Számlát kell kérni, úgy már nem biztos, hogy olcsóbb. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Nekem is megéri, hogy minden héten kétszer bemegyünk a piacra. Látom milyenek az 

árak az itthonihoz képest. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Nekünk nem annyiért adja a zöldséges, mint a magánszemélynek.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Szeretném én azt is látni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Vásároltunk mi már ettől a Szabó Balázstól a piacról. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Azzal is az volt a gond, hogy nem fizettünk és nem szállított. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ott Inci volt a gond. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez a szippantás csak az óvoda? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez közület, azért több. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem a nyersanyaggal van a gond, csak erre nem marad pénz. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha emelnénk a normatíván megint nem lenne jó, mert maradna egy csomó 

megtakarításunk. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Ez azért van mert spórolunk, nem kapják meg a tejet, a gyümölcsöt nem rendeltem hogy 

több ne legyen a tartozásunk. Az alap ellátás jött, a hagyma, burgonya, a káposzta ami kellett. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez kellett volna már éveken keresztül és akkor nem jutottunk volna idáig. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nem a nyersanyaggal van a gond.  A bér és a rezsire gondoltam a norma emelésnél. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A képviselő-testület a nyersanyag tekintetében hozhat döntést a rezsiben nem. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A vendégétkeztetésben? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Térítési díjban hoz döntést. 
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Nyersanyag normában hoz döntést, önköltség számítás alapján van a térítési díj. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A gyereknél nincs rezsi, ott megkapjuk. A vendég étkezésnél mindig úgy szoktuk, hogy 

nyersanyag, rezsi. A vendégétkeztetésre gondoltam. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Igen, ott határozatot hozunk.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az is 70-80 fő. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 70 a maximum. Az idősek, plusz a munkahelyi, durván 90 fő. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nagyon hamar gondolkodjunk el rajta, hogy a konyhát adjuk ki. Pont itt van az ideje. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Megnéztem a támogatói okiratot, a konyhafelújítás a befejezéstől számított 10 évig 

eredeti rendeltetésnek megfelelően van működtetve. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A fenntartás, de van valami megoldás arra, hogy a konyhát működtetni kell és 

fenntartani. Báránd is ugyanígy volt, valami megoldás van rá. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 És ha bérbe adjuk mit érünk el vele? Nem fogja megemelni a normát? Akkor mindegy 

ha mi emeljük meg. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Úgy fogja megemelni hogy neki megérje. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azt is lehet hogy létszámot csökkent a képviselő-testület, hoz egy olyan határozatot 

hogy két emberrel csökkenti a létszámot az óvodánál. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nagyon el vagyunk kényelmesedve. Emlékszel rá Gyuszi, hogy Ildi minden héten ment 

és bevásárolt onnan ahol a legolcsóbb. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ildi és Irmuska néni elment a Metróba Karcsival.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Hogy tud így felhalmozódni 10 millió forintos adósság. Hány fő az a konyhán aki 

feleslegesen dolgozik? Ezt mondjátok meg, kettő? Ennek a munkabére még mindig csak 6 
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millió forint hogy került a többi ide? Azon lovaglunk hogy a munkabér, legfeljebb kettő főről 

beszélünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen de a munkabérnek nem adja a finanszírozását 100%-ban, csak 70-80%-át. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A vendégétkezéssel ki lehetne pótolni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 11 millió forint jön be és mégis van 10 millió forint tartozásunk, ez varázslat, nem is 

értem. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 És oda megy minden pénz ami az óvodához kell? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Senki nem tud a kérdésünkre válaszolni, mert nincs pénzügyi szakember aki elmondja 

mi van. Csak találgatunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én is beszéltem Nánássy Mónival hétfőre ígérte a kimutatást, hogy lássuk mennyi a 

finanszírozás, mi megy a bérbe, mi megy ide-oda. Ő is ezt az elméletet erősítette meg hogy a 

bérre nem kapjuk meg a 100%-ot, csak 70-80%-ot, azt kapásból ki kell egészíteni. Próbáltam a 

magam logikája szerint összerakosgatni, hogy végül is a gyermekétkeztetésre havonta 6,4 

millió forint lenne a finanszírozás, de ebből nem kapunk meg csak kettőmillió párszázezret, 

mert a többit elviszi a bér, elviszi a járulék. Azt a 2 millió párszázezret sem tudjuk minden 

hónapban áttenni, vagy ha át is tesszük a 2 milliót nem elég, mert nem érjük magunkat utól. 

Most jelenleg még 500 ezer forintot tudtunk áttenni. Mert mindenhol lyuk van, foltozni kell. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az utóbbi 3-5 évben van ez a hatalmas gond. Ez most miért ilyen probléma. Drasztikus 

átszervezés kell most már a konyhán csinálni. Vagy így, vagy úgy. Vagy másféle lépéseket 

tenni, mert ez így nagyon bosszantó.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Azon gondolkozhatsz, hogy kiadod a konyhát, abban a pillanatban Szerepen meg fogják 

szüntetni a konyha üzemeltetését. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem lehet megszüntetni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ráadásul abból a 6-7 emberből azonnal elküld 2 főt. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Finanszírozzuk tovább és lássuk mi lesz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A maradék 3-4 ember meg tud főzni? 
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Dezső Gyula képviselő 

 Az állam soha nem fizette a 100%-ot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az idejük nagy részét az reggeli, az uzsonna készítés, tálalás, mosogatás viszi el. Az 

iskolás gyereknek is nekünk kell ezt megoldani? Mert mi ezért semmit nem kapunk a 

tankerülettől.  

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Laci most például azt szeretné hogy ne ott egyék meg a padon a gyerekek a tízórait, 

hanem a konyhán. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Oldja meg a tankerület, mi közünk hozzá? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem elég, hogy rájuk maradt egy épület csak arra hogy az asztalt, meg a széket rakják 

be. Ott simán étkeztethetnének. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elkészíteni a ti dolgotok? Ebédeltetni a ti dolgotok? Végül is a tankerülethez semmi 

közünk nincs, az hogy megfőzi a konyha az ebédet. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 A gyermekétkeztetés az önkormányzat kötelező feladata. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mit takar a gyermekétkeztetés fogalma? 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Ezért mondták a lányok amikor oda át voltak segíteni, hogy összekészítették a 

hozzávalót a tízórainak, uzsonnának, azt átvitték az iskolába és ott volt valaki aki átadta a 

gyerekeknek.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ott ették meg eddig is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valamit ki kell találnunk, hogy gazdaságosabbá tudjuk tenni a konyhánkat.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez a képviselő-testület dolga? Benne dolgoznak a szakemberek évek óta. Szeretnénk 

alternatívákat látni mit lehet mit nem lehet, stb. Van aki ezzel foglalkozik, ne a végén derüljenek 

ki a dolgok amikor már nagyon nagy baj van. Eljutottunk csak odáig.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nagyon jó hogy szóltatok. 
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Győri Balázs alpolgármester 

 Az a baj hogy most szóltatok, amikor 2 millió volt akkor kellett volna. Itt van egy más 

probléma, ha mi ezt az összeget valami csoda folytán kiegyenlítenénk, mi a garancia, hogy ez 

nem termelődne újra? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Januárban vagy februárban kifizettünk 6 millió forintot, de aztán az megint halmozódott. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Szeretném látni, hogy milyen pénz jön az óvodára és oda megy-e, hol vannak a pénzek? 

Mindig a konyhán vekengünk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De végül is Ladány könyveli ezt. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ladány azt könyveli amit Szerep megküld neki. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha hétfőn megkapjuk a normatíva felhasználás kimutatást, akkor újra üljünk le. Ha a 

Svábbal beszéltek hogy 500 ezer forintot átutalunk nekik, meg Márkusnak valamennyit és 

akkor 15-ig húzzuk ki és utána tudunk fizetni a bértámogatásból. Megkapjuk a kimutatást 

Ladánytól akkor újra üljünk le és folytassuk, hogy mit és hogy tudnánk húzni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Szavaztasd meg a normatíva emelést. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ne kapkodjuk el, előterjesztés sincs. Egyelőre tűzoltás van, nem kell hosszútávú döntést 

hozni. Azért ültünk most le hogy folyamatosan tudjuk biztosítani az étkezést a következő héten. 

A normatíva emelés nem mostani döntést igényel. A normatíva emeléshez az óvoda vezetője 

készít egy előterjesztést, egy javaslatot fog megfogalmazni a képviselő-testületnek és arról fog 

tárgyalni a testület. Edit készít egy anyagot, látjuk majd a pénzügyi vonzatát és arról kell döntést 

hozni. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Azért gondoltam én augusztusban ezt megtárgyalni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Célszerű lenne július végén elfogadni és meg van a 30 nap és szeptember 1-jén hatályba 

lép. Október 1-től ez már bevételt jelent.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Ahogy a konyhásokkal beszélgettünk a múltkor, meg ahogy az egészet ismerem 

szerintem a struktúrával van a baj. A szakácsnéni főz és nem tálal. Le kellene menni az alapokig, 

hogy tényleg mit jelent az a gyerekétkeztetés meg a közétkeztetés ami nekünk kötelező? Mit 

tudunk csinálni? Meg kell találni kinek a feladata. Valahogy összeállna az egész. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Közmunkásokat kértek évek óta, pontosan ezekre a feladatokra. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lesz most két fő, de eddig nem tudtál kit odatenni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Így már 9-en lesznek. Tegnap mi volt az ebéd? Már fél 2-kor senki nem volt ott a 

konyhán. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Minden dolgozó állandós? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Határozatlan idejű jogviszonya van minden dolgozónak, egy fő van pályázattal a 

konyhán.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ha közmunkások mennek oda azzal a bér tudom, hogy nem lesz megoldva. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A munkát el tudják látni, vannak elegen, nem ezzel van gond. A fizetett létszámmal van 

a gond. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Szeretném látni mennyi pénz jön a konyhára, mennyi megy át igazából. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt kértük Ladánytól. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A környező településeken is ilyen gondot jelent az étkeztetés? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincs ennyi dolgozó. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Ahol közmunkásokkal van feltöltve ott is lázadoznak. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ha kiadnánk a konyhát azonnal lenne 5 vállalkozó aki jelentkezne minden gond nélkül. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Például Székely Lacit is miért tartjuk a tornateremben mikor nem is volt iskola? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azért mert ő addig megcsinálta a karbantartási munkákat, meg kifestette az öltözőket. 

Székely Laci nem jelent mínuszt, mert ketté van könyvelve a bére, fele a temetőn, fele pedig 

itt. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Azt is tudom, de ha már húzunk, akkor mindenhol húzzunk.  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor végig kell gondolni min lehet, hol lehet húzni. Ott még eddig bejött az a pénz 

amit kifizettünk. Annak a kihasználatlanság a legnagyobb baja. Semmi más. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ott is gond lesz az idén, mert nem kapunk annyi bevételt a tankerülettől. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Eddig is április közepéig fizettek bérleti díjat, utána már kinti foglalkozásokat tartottak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Térjünk vissza a konyhára. Márkusnak mennyit kellene fizetni hogy szállítson? Ha neki 

200 ezer forintot, a Svábnak 500 ezer forintot fizetnénk, beszélnétek a két beszállítóval. Ezt 

megszavazzuk. Hétfőn délután tarthatunk egy rendkívüli ülést. Szavazásra teszem fel, hogy a 

jelenlegi anyagi helyzetünkre tekintettel a Sváb-Gasztronak 500 ezer forintot, Márkusnak a 

zöldségesnek 200 ezer forintot átutalunk, 13-án hétfőn megkapjuk a kimutatást a közös 

hivataltól és délután 3 órakor folytassuk az egyeztetést azzal a kitétellel, hogy az óvodavezetőtől 

kérjük az előterjesztést a normatíva emelésről. Aki elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 

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

nélkül a következő határozatot hozta: 

 

51/2020.(VII.10.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 700.000.-Ft támogatást nyújt a Szerepi 

Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde intézménynek, melyből 500.000. Ft összeget a 

Sváb-Gasztro részére, 200.000. Ft összeget Márkus József részére a fennálló tartozás 

kifizetésére használ fel. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy kicsit más dologról. Megkaptuk a Keményi hídra a 29.800 ezer forintot. Ebből ami 

az építésre szól az 27 millió forint bruttóban. Megnyertük a pályázatot, várjuk a támogatói 

okiratot a Magyar Falu Programban volt beadva és azonnal utalják is a pénzt. A tervezővel 

beszéltem hogy kapja össze magát, nem építési engedélyköteles a hídfelújítás, hanem csak 

kiviteli tervdokumentáció kell, meg közbeszerzés kell hozzá, meghívásos 3 árajánlat kell hozzá. 

Kell egy tervezői értékbecslés, egy kiviteli tervdokumentációt kell még csinálni. Noszogtatom 

a pályázatírót és tervezőt hogy haladjon vele. Jó lenne minél hamarabb megcsinálni a hidat, 

hogy készen legyen. Itt is a sok hídból egy fel lesz újítva. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Életveszélyes volt ez a híd. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Betonra van tervezve? 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, betonra. A híd miatt biztos hogy találkozunk még, meg a bölcsőde miatt is, az 

engedélyes terv meg van, ahogy a kiviteli tervdokumentáció elkészül, akkor az is 

közbeszerzésre mehet. Az elmúlt ülésen beszéltünk a közvilágításról és a korszerűsítésről. 

Éppen Gyuszi bácsi vetette föl, hogy nézzük meg Sárrétudvarit, nézzük meg ott ki csinálta, 

milyen feltételekkel. Felvettem a Mezei-Vill-el a kapcsolatot. Lejárt az E.ON-nal a 

közvilágításra a karbantartásunk, jelenleg 2641 Ft plusz ÁFA lámpatestenként amit fizetünk. 

Az új szerződést 3700 Ft plusz ÁFA összegben szeretnénk nálunk megkötni. Ez már nagy 

összeg. A Mezei-Vill 2000 Ft plusz ÁFA összegért vállalja lámpatestenként a karbantartást. 

Nem kérdés, hogy melyikkel fogom megkötni a szerződést és utána a közvilágításra is kértem 

árajánlatot. Még mindig itt van a hosszúháti világítás. Jövő pénteken jön a Mezei-Vill 9 órára, 

megnézi Hosszúhátot mit tudnak ott csinálni. Szerintük az E.ON nem veszi meg a közvilágítási 

rendszert, az ott fog maradni. Nézzük meg ha az önkormányzat valami tartós bérletet köt a 

Kösellyel, ők ezt tudnák-e korszerűsíteni nekünk. Pénteken 10 órára tennénk egy rendkívüli 

ülést. A közvilágítási hálózat a Kösely tulajdona ezzel van a gond. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 A közvilágítást az önkormányzatnak kell biztosítani, rendszerfrissítésért az E.ON-nak 

fizetünk, a berendezés a Köselyé. Az út az az önkormányzat tulajdona. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy járható utat kellene találni. Összesen 178 lámpatestről van szó, 10 lámpatesttel 

toldanánk meg. Adott a Mezei-Vill egy árajánlatot. Balogh Barna jön és elmondja mit kell 

tudnunk a közvilágítás korszerűsítéséről. Péntekig mindenki átnézi az árajánlatot. Hétfőn pedig 

15 órakor találkozunk és beszélünk a konyháról.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Bodót meg kell keresni ezzel a hosszúháti problémával kapcsolatban.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha azt mondja az E.ON hogy nem veszi meg a villanyoszlopokat, akkor az 

önkormányzat felelőssége hogy valamilyen módon biztosítsa a közvilágítást.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Akkor a mérőnek utána kell nézni, mert a mérő náluk van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mit számláz nekünk az E.ON? Igazából azt sem tudjuk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha az önkormányzat megvásárolja a vezetéket, akkor ugyanúgy üzemeltetésbe át 

kellene adni az E.ON-nak. Kaotikus állapotban vannak mindenhol a lámpatestek, vezetékek 

tulajdonjoga tekintetében. A víz tekintetében járható az út hogy üzemeltetik a kutakat és a 

karbantartásért fizetni kell a bérleti díjat.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A polgármesterekkel mire jutottál a vasútvonal tekintetében? 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem volt nagy érdeklődés, megfogalmaztuk a problémáinkat és megírtuk a levelet. 

Körbe küldtem az önkormányzatoknak nézzék át és írják alá, azután eljuttatjuk a 

Minisztériumnak. Szeptemberben ha beindul az iskola akkor lesz belőle nagyobb probléma. 

Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.11 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


