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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. július 17-i rendkívüli ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 54-57 

  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Közvilágítás karbantartásáról és korszerűsítéséről 

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

helyzetről 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

54/2020.(VII.17.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 17-i rendkívül ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

55/2020.(VII.17.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szerep település közvilágításának 

üzemeltetésével a MEZEI-VILL INTERNATIONAL Kft.-t (4100 Berettyóújfalu Vágóhíd u. 

2113/4 hrsz) bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

56/2020.(VII.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontja szerinti önkormányzati feladat ellátási 

kötelezettsége alapján, pályázatot kíván kiírni közvilágítási rendszerének fejlesztésére, 

korszerűsítésére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

57/2020.(VII.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy 2016. január 1.-2020. június 30 közötti 

időszakra vonatkozóan készítsen egy kimutatást a gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés 

jogcímen érkező bevételekről, év közbeni juttatásokról, az óvoda saját bevételeiről, mely az 

étkeztetést érinti, illetve a konyha vonatkozásában a kiadásai előirányzatainak felhasználásáról, 
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külön bontva a személyi jellegű kiadásokat, munkáltatói járulékokat, dologi kiadásokat.  A 

kimutatás mutassa be azt is, hogy a konyha mennyi hiánnyal zárta az évet a fenti időszakban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 17-i rendkívüli 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Dezső Gyula, Győri Balázs, Mile Zoltánné 

és Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Balogh Barna projektmenedzsment 

    Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető        

Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Bácsó Balázs és Bácsó Balázsné képviselők 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 11.00. órakor megnyitotta. 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

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

határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van. A következő napirendi pontokra tennék 

javaslatot: 

 

1./ Közvilágítás karbantartásáról és korszerűsítéséről 

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

helyzetről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

54/2020.(VII.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 17-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Közvilágítás karbantartásáról és korszerűsítéséről 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon sok szeretettel köszöntöm körünkben Balogh Barna urat a Mezei-Vill 

képviseletében. Ami egyértelmű volt számunkra, hogy egy nagyon kedvező közvilágítási 

karbantartási szerződést kaptunk és ami nagy vágyunk, hogy Led-es izzókra cseréljük ki a 

közvilágítási lámpatesteket. Megkaptuk az ajánlatukat, átnéztük. Erről valami bővebb 

tájékoztatást kaphatunk-e? 
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Balogh Barna projektmenedzsment 

 Megküldtem korábban az ajánlatunkat. Melyikről beszéljek előbb? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Először talán a karbantartásról, mert azt mindenképpen önökkel kötjük meg. Mi lenne 

a módja, menete? Hogyan tudjuk bejelenteni, hová kell jelenteni? Hogy lesz ez a valóságban.  

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Kezdeném azzal, hogy Szerep Önkormányzatánál az engedélyes elosztó az E.ON-nak a 

közvilágítási karbantartási szerződése lejárt június 30-án. Polgármester asszony jelezte nekem, 

hogy nem elégedettek teljesen, új szolgáltatót szeretnének. Az engedélyes elosztónál nagyon 

megemelkedtek ezek a karbantartási díjak. 2021-től az OPUS GLOBAL Zrt megvásárolta a 

Titászt. Nem tudom ezért emelkedett-e meg a díj, vagy nem, ebbe nem látok bele. Polgármester 

asszony kért tőlünk egy ajánlatot. Küldtünk egy egyéves szerződési ajánlatot, egy 

kedvezményes díjat. A környéken mindenhol, Püspökladány, Sárrétudvari, Báránd, Kaba, 

Nagyrábé, Torda, Sáp mi szolgáltatunk. Polgármester asszony azt mondta számára kedvező az 

ajánlat, beszéljük meg. Ugyanazokat a feltételeket kínáljuk csak mi rugalmasabban javítunk, 

mert nekünk nap mint nap ki kell jönni a környező településekre. Tudni kell hogy ezek a 

kiépített közvilágítási berendezések 2002-2003-ban lettek kiépítve. Ezeknek az élettartama kb. 

15 év és egyre több a meghibásodás. A meghibásodások miatt úgy is fogunk jönni 

Püspökladányba, Sárrétudvariba már nem mert ott megvalósult a korszerűsítés. Polgármester 

asszonynak ajánlottunk egy közvilágítás korszerűsítési lehetőséget, mert előbb utóbb 

korszerűsíteni kell ezeket a berendezéseket, mert mint mondtam meghaladták az időtartamukat, 

a 15 évet. Nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerre kialszik az összes lámpatest és akkor 

sötétség lesz, de pislákol, vibrál, több energiát vesz fel, megjavítjuk, de egy nap múlva vissza 

kell jönni. Az E.ON is azért emelte meg ezeket a díjakat mert ennek az üzemeltetése, 

karbantartása már nem rentábilis az avulási tényezőket figyelembe véve és a fényáramukat, 

tehát deficittel üzemeltethető. A 2000 forintnál magasabb díjat számoltam ki, de igazgató úr 

mondta, hogy ismeri a környező településeket és adjuk ezt a kedvező díjat. Egyúttal rá is térnék 

a közvilágítás korszerűsítésére. Egy olyan fajta modellt dolgoztunk ki ami úgy gondolom 

működőképes és megoldást talál az önkormányzatnak és mondhatom sorban állnak az 

önkormányzatok a közvilágítás korszerűsítési lehetőségért. 56 település van kész a Mezei-Vill 

Kft kivitelezésében, de 15 ajánlat szerzésünk van. A Mezei-Vill Kft banki hitelből meg tudja 

finanszírozni ezt az egész beruházást. Banki hitelből megfinanszíroznánk, ha a képviselő-

testület úgy dönt. Meg tudjuk terveztetni az új hálózatot, engedélyeztetni tudjuk, le tudjuk 

szerelni a régi lámpatesteket, legyártjuk a lámpatesteket a saját gyárunkban, ki tudjuk építeni a 

hálózatot és üzemeltetni is tudjuk. Tulajdonképpen A-Z-ig tudjuk vállalni ezt a tevékenységet 

alvállalkozók nélkül. Magyarországon egyetlen cég vagyunk akik se nem vesszük a lámpát, se 

nem terveztetjük külön, ebben van a mi árkedvezményünk, hogy ezt az alvállalkozói 

lámpaforgalmazó árrést kiiktatjuk és így olcsóbb az önkormányzatoknak és nekünk is jobb mert 

egy kézben van az egész és számon lehet kérni ha nem jó ez a beruházás mert nem az egymásra 

mutogatás van. Azt kérném nézzék meg a környező településeket, mindenhol jobb és 

energiahatékonyabb közvilágítást építünk ki. A modell arról szól, hogy egy fix 

törlesztőrészlettel, kevés a lámpatest Szerepen és polgármester asszony jelezte, hogy 10 plusz 

lámpatestet helyeznénk el. Erre tettük az ajánlatunkat. Ha az önkormányzat egy összegben ki 

tudná fizetni az lenne a jó nekünk is, de sajnos Magyarországon nem járható ez az út és így egy 

banki hitelt veszünk fel erre. Mi vennénk fel a hitelt, az önkormányzat semmilyen kapcsolatba 

nem kerülne a pénzintézettel és akkor fix havi törlesztőrészlettel, havi 108.144 Ft lenne 180 

hónapig és ha kifizette a beruházási értéket az önkormányzat akkor az önkormányzat 



 5 

tulajdonába kerülnének ezek a lámpatestek, addig a Mezei-Vill Kft tulajdonosa. Ennek a bank 

egyébként jogot tart rá mert ő finanszírozta meg. Ez a korszerűsítés azért éri meg az 

önkormányzatoknak, mert ezek a lámpatestek 15 éves élettartamúak, de ezek az új LED-es 

izzók márt minimum 25 éves időtartamúak. Ez ki van kísérletezve egy független szlovén 

laboratóriumban. 2016-ban hoztak egy új közvilágítási szabványt aminek az engedélyes elosztó 

engedélyezi átadásnál és neki nem érdeke ez a korszerűsítés, mert akkor kevesebb energia fogy, 

ő egy közműszolgáltató, ha valami hibát talál nem veszi át. 2002-ben amikor kiépültek ezek a 

lámpatestek akkor sokkal kisebb volt a követelmény, mint 2016-ban. Tehát eleve már csak 

jobbat tudunk építeni, vagy minimum ugyanilyet. Szerepnél olyan szerencsés helyzetben van 

az önkormányzat, hogy hosszú a település, hosszú a vezeték és kevés a lámpatest. Több 

feladatfinanszírozást kap a kormánytól mint amennyit tulajdonképpen felhasznál. Ezért lehetne 

a beruházást és, még a 10 lámpatestet is megvalósítani. A futamidő alatt többet fizetne az 

önkormányzat mint most, viszont a futamidő után meg 45%-os megtakarítása lenne, ez 15 év 

után. Ez nem probléma, mert a közvilágítási feladatfinanszírozást a vezeték hosszára után adják, 

ez a korszerűsítés után is annyi lenne, viszont a lámpatestek 45%-kal kevesebbet fogyasztanak, 

a karbantartási költség is kevesebbe kerülne mint a mostani. Ezt a felszabadult pénzösszeget 

használná fel az önkormányzat a beruházás megtérítésére 180 hónapon keresztül. Hitelezi saját 

magát ez a beruházás és akkor 15 év után még 10 évig üzemelnek ezek a lámpatestek, 25 év 

után biztos lesz megint valami jobb konstrukció. Ez egy jó működőképes beruházás, az 

önkormányzatok meg vannak vele elégedve. Tulajdonképpen nem tudok róla többet mondani. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Személy szerint örülök, hogy ez megvalósulhat egyáltalán, mert fúj egy kis szél és tiszta 

sötétség van a faluban. Nagy szükségünk van a korszerűsítésre. 15 évet is reméljük megérjük, 

nagyon jónak tűnik, elolvastam a tájékoztató anyagot. Örülök neki és jónak tartom. Bízom 

benne meg tudunk egyezni és itt lenne ez a korszerűsítés.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek kérdése? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Hagy kérdezzem meg, hogy a jelenlegi fogyasztás mennyivel fog csökkenni, ha ezeket 

a lámpatesteket felszereljük? 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 45%-kal. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Annak forrnia kell gyakorlatilag a törlesztési összeget, lényegében ez nekünk túlságosan 

sok megterhelést nem jelentene.  

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Tulajdonképpen semmit, mert olyan szerencsés helyzetben van Szerep, mert a 

feladatfinanszírozás adott és a közvilágítás hossza nem fog csökkenni, az csak nőhet ha bővítjük 

és kitermeli a beruházás értékét. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 A jelenlegi karbantartással kapcsolatban mondhatom azt is hogy katasztrófális. Ha 

bejelentettünk egy hibát előfordult hogy 1 hónap volt mire kijöttek. Nem akarom dicsérni a régi 

időket a Titász idejében már aznap elhárították a hibát. Volt olyan hogy két-három hétig sem 



 6 

jöttek az E.ON-tól reméljük ez most meg fog változni. Az lenne a legjobb ha ez a korszerűsítés 

minél hamarabb megvalósulna. Akkor semmilyen karbantartást nem igényelne a hálózat. Ezek 

a lámpatestek milyenek? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Át kell menni Udvariba és meglátod. 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Sárrétudvariban, Nagyrábén, Biharnagybajomban, Bárándon ezek a lámpatestek 

vannak. Püspökladányban tavasszal fog elkészülni. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ez hideg fény? 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 4000 kelvines fehér fény. Azt szoktam mondani komfortosabb a szemnek. Szerintem 

jobban lehet látni. Berettyóújfaluban van a saját LED gyárunk, saját ügyfélszolgálatunk van. 3 

hölgy ül a telefonnál, mondják, hogy mikor javítunk, számlázást ők intézik. Interaktívan 

vagyunk jelen a településeken. Elvárja tulajdonos úr mivel nagyon sok pénzt fektet ebbe, 

megelégedjenek az ügyfelek. Üzlet akkor van ha minél több lámpát el tudunk adni, mindenhol 

jót építünk és erre büszkék lehetünk.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az adott árajánlatban benne van a beszerzés összege, tervezés, vagy ezek plusz költséget 

fognak jelenteni? 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Ebben minden benne van a tervezéstől a kivitelezésig, emellé kell kötni egy üzemeltetési 

díjat, azt előírja az önkormányzati törvény. Ezt kötelező. Rendelkezésre állási díj azt jelenti ha 

mondjuk meghibásodott a vezeték és nincs áram a lámpában, akkor is ki kell jönni és nekünk 

tovább kell jelenteni. Elég nagy cég vagyunk elég jó a kapcsolatunk a hálózati engedélyessel.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ilyen paraméterek mellett én is tudom támogatni. Referencia munka van bőséggel, 

megnézzük. 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Olyan van hogy elromlott egy lámpa, vagy villámlás volt, mi megyünk és nem is javítjuk 

hanem nekünk ugye sok lámpa van a gyárban, levesszük a régit és feltesszük az újat. Nekünk 

az a lényeg, hogy jót építsünk mert akkor tudunk menni. Nem engedhetjük meg magunknak 

hogy rosszat építsünk. De egyébként sem veszi át az E.ON, nekik ezt véleményezni kell. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor szavazzunk egyszer a karbantartási szerződésről, hogy ezt a Mezei-Vill Kft-vel 

kössük meg. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Mikortól? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 
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 Június 30-án lejárt a szerződés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A karbantartást mindenképpen mert nincs aki csinálja. Ez a legelső. Meg van a 

szerződés tervezet, ezt megkaptuk, én már ezt aláírtam, de erről hozzunk határozatot, aki a 

kedvezőbb árajánlatot adta. Aki elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták:  

 

55/2020.(VII.17.) számú határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szerep település közvilágításának 

üzemeltetésével a MEZEI-VILL INTERNATIONAL Kft.-t (4100 Berettyóújfalu Vágóhíd u. 

2113/4 hrsz) bízza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik pedig, hogy induljunk el a közvilágítás korszerűsítésében a LED-es 

kiépítésben.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hosszúhátról is kellene beszélnünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt majd utána. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Tudjanak róla előre. Én is támogatom, mert itt voltam 2002-ben az akkori 

korszerűsítésnél. Egyetértek a modern lámpákkal. Egy fillért nem kellett fizetni a Titász részére. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ugyanúgy részletben kellett fizetni. 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Azért volt rosszabb konstrukció akkor, mert megfizette a részletet az önkormányzat, 

mégis a Titász tulajdonában vannak a lámpatestek. 180 hónap után viszont most már az 

önkormányzat tulajdonába kerül.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor a LED korszerűsítésben induljunk el?  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Igen. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Én pedig eljárok benne. Aki elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták:  

 

56/2020.(VII.17.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 2. pontja szerinti önkormányzati feladat ellátási 

kötelezettsége alapján, pályázatot kíván kiírni közvilágítási rendszerének fejlesztésére, 

korszerűsítésére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hosszúhátról beszéltünk egyébként, azt van még tervben, hogy megnézzük. 

Nagyvonalakban én felvázoltam, hogy van egy településrészünk, ami kacifántos helyzetben 

van. A tulajdonjog egyelőre a Kösely Zrt-é az oszlopok és lámpatestek felett, ezek a lámpatestek 

az 1950-es években kerülhettek fel, olyan állapotban vannak. Nagyon korszerűtlen az egész. 

Elindult egy tárgyalás, hogy az E.ON vásárolja meg ezt a rendszert, mert végül is az oszlopok, 

lámpatestek minden a Kösely Zrt tulajdonában van. Az áramot szolgáltatják rendesen fizetünk 

utána. 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Elég sokat fogyasztanak és a 2002-es korszerűsítés is kimaradt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha esetleg az önkormányzat tulajdonába kerül ott valamit tudnánk-e kezdeni a 

korszerűsítéssel. 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Meg kellene nézzem honnan lehet vinni az áramot, alkalmasak-e egyáltalán azok az 

oszlopok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. A főúton betonoszlopok vannak, de az utcában ahol laknak ott faoszlop van. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 20-nál nincs több lámpatest. 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Ha valaki kijönne velem akkor én ezt megnézném. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hosszúhát hozzánk tartozik, muszáj ezzel foglalkozunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Rendben van a karbantartás, korszerűsítés Szerepen, de foglalkozzunk Hosszúháttal is 

hiszen közigazgatásilag hozzánk tartozik, a mi felelősségünk hogy ott is megfelelően legyen 

biztosítva az ellátás. Ha esetleg meg tudjuk oldani, vagy van rá valami lehetőség abban is 

szeretnénk elindulni. 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Először azt kell valahogy elérni, hogy a tulajdonviszonyokat rendezni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A tulajdonviszonyt illetően a Kösely a tulajdonos. A Kösely egy rendkívül barátságos 

áron szeretné eladni.  

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Megvenné az önkormányzat, az önkormányzat pedig korszerűsítené. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Lehet-e korszerűsíteni és milyen összegben? 

 

Balogh Barna projektmenedzsment 

 Az már egy harmadik projekt lenne, ezt külön kell kezelni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Beszélnünk kell róla hiszen kötelező önkormányzati feladat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 

 

2./ Közvilágítás karbantartása és korszerűsítése 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tűzoltás megtörtént. A Sváb-Gasztronak 500 ezer, Márkusnak 200 ezer forint át lett 

utalva. 15-én valóban megérkezett az önkormányzat számlájára 2.766595 forint és 607.500 

forint. Arról viszont tudni kell, hogy az a 2.766.595. forint ez azt a célt szolgálja ami a 

minimálbér emelésnek a korrekciója. Ezt januártól júniusig terjedő időszakra kaptuk meg, 

amiben benne van az óvodai, konyhai dolgozó, önkormányzati alkalmazottak. Ezt már egyszer 

kifizette az önkormányzat, a saját pénzünket kaptuk vissza. A 607.500 forint pedig a bölcsődei 

dolgozóknak emelkedett a bérkiegészítése és annak kaptuk meg a támogatását, amit megint 

kifizetett az önkormányzat. Ez a 3.200 ezer forint, teljes egészében az önkormányzatot illeti 

meg. Megint a saját pénzünkből átvettünk 2 millió forintot az óvodának és szintén a legnagyobb 

tartozóknak, lehetőleg igyekeztünk mindenkinek utalni. Közben megérkezett a Segítő Kezeké 

is. A kolleganőktől azt a felvilágosítást kaptam, hogy amik voltak közüzemi számlák azokat 

rendezték ki. Az óvodának jelenleg közüzemi számlatartozása nincs. Beszállítók felé is fizetve 

lett. Van tartozás a mai napig. Jelenleg így állunk. Nem mertem az egészet áttenni, mert az 

önkormányzatnak is van tartozása. Azzal sem vagyunk előrébb ha az önkormányzatnál 

kikapcsolják a villanyt. Valami kérdés, javaslat? Hogyan tovább? Mit csinálunk? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Csak gondolkozunk. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azzal nem lesz megoldva, mert egyre inkább nő a hiány és jövő januárban nem 10 

milliót viszünk át, hanem 15 milliót. Pénzünk az nem lesz több. Hogyan lehet ezt lecsökkenteni. 

Arra kérném a két vezetőt, hogy a dolgozókat nyugtassák meg. Tegyék a dolgukat ahogyan 

eddig is. A problémát itt nekünk együtt kell megoldani. Nagyon rossz a hangulat az óvodában. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Miért érzi úgy az ottani dolgozó, hogy ebben ő a hunyó. Nem tudom milyen formában 

keletkezett. A dolgozónak semmi köze ehhez. Nem az ő saruk. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Úgy érzik. Próbálom azt mondani hogy nem. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Csak a konyháról van szó, joggal érzik. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Teszik a dolgukat, dolgoznak minden nap a legjobb tudásuk szerint és mindenhonnan 

azt hallják mert a konyha, mert a bérek. Nem tehet róla. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valahogy ez kiszivárgott a faluba. Megint oda jutunk vissza hogy nyilvánosak, nyíltak 

az ülések de nem kellene kivinni hogy mi van és hogy van. Az egész falu erről beszél. Ami itt 

elhangzik itt maradjon. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Vártam egy kicsit vele de zárt ülést kérnék. Személyes dolgokról van szó. Itt ami 

elhangzott egy az egybe visszajött már másnap délután. Senkit nem sértettem meg. Mindent 

tudnak azonnal, ott a baj, hogy ki van forgatva. A régi SZMSZ szerint egy ember is kérhette a 

zárt ülést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Engem is az bosszant, hogy olyan dolgokat hallok vissza ami nem is úgy hangzott el. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A zárt üléssel kapcsolatban szeretném elmondani hogy az önkormányzati törvény 

tételesen felsorolja milyen esetben lehet zárt ülést elrendelni. A képviselő úr kezdeményezése 

okán nem lehetséges. A képviselő testületnek az a feladata, hogy nem személyeskedve a 

rendszert felül kell vizsgálni, meg kell találni a gazdaságos, hatékony működést. Természetesen 

minden olyan információra szükség van ami alapján érdemi döntést tud hozni. Nem a dolgozók 

a céltábla, hanem van egy felelőssége a képviselő-testületnek, megtalálni a helyes gazdálkodást, 

hogy hosszú távon megfelelően lehessen ezt a rendszert működtetni. Látjuk a hivatalnál, hogy 

ez az állandó tanakodás, gondolkozás meghozta az eredményét. Most már pluszban van a 

hivatal, nem kell éves szinten 6-9 millió forintot hozzátenni, hanem pluszban vagyunk 3 

millióval. Ugyanez megtörtént a Segítő Kezeknél és ugyanezt végig kell csinálni az 

étkeztetésnél  képviselő-testületnek. Tény hogy sok mindent mérlegelni kell. Alapvető hogy a 

dolgozóknak maradjon meg a munkahelye. Természetes dolog hogy az idős emberek ne 

fizessenek többet mint a más településen élők. Számos más szempontot mérlegelni kell, de 

ahhoz hogy felelősségteljes döntést tudjon hozni a testület minden információra szükség van. 
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Ez így működik. Bizonyos esetekben jó lenne ha zárt ülésen tárgyalnánk mert nem 

személyeskedésről szól, nem arról van szó hogy valakit ki akar beszélni a testület.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Havonta mekkora összeggel terhelődik még meg ez a kis adósság? Csináltatok ilyen 

számítást? 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 A normatívánkat ami nyersanyagra van mi nem költjük el január óta. Azért van 

megtakarítás. Mi azt nem költjük el amit el lehetne költeni nyersanyagra. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Marad a bér, meg a számlák. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 A víz, villany, gáz, rezsi számlák, szippantás. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 És a bevétel? A miénket azt tudom. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Az olyan 900 ezer – 1 millió forint, attól függően hány vendég étkező van. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Nagyon sok vendégétkezőt elvittetek, de teljesen mindegy hova fizet. 90-100 fővel 

számolhatunk ha megy az iskola vendégétkező tekintetében. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nem is értem, szerintem valami rendszerszintű probléma van. Nem látok bele komolyan 

mondom, hogy miből adódhat egy ekkora összeg. Hogy jön ez össze? Mikor keletkezett? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még te is emlékezhetsz rá Balázs mindig is göngyölítettük magunk előtt. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 De 1-2 millió forintot, nem ekkora összeget. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincsen saját bevételünk, mindig csak hozzá kellett tenni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nem az a probléma, hogy mínuszban van. Azt mondhatja az önkormányzat hogy nekünk 

kiemelt fontosságú, hogy a munkahelyeket megőrizzük, kiemelt fontosságú hogy az idősek 

étkeztetését biztosítsuk. Igazából az lenne a fontos, hogy annyi mínuszban legyen ami az 

önkormányzat számára kezelhető. Ne kerüljünk olyan helyzetbe hogy pénteken azért kelljen 

képviselő-testületi ülést tartani, mert félő kedden nem lesz főzés. Ezt kell elkerülnünk. A 11 

millió forint nem egy döntés alapján fog eltűnni, valami olyan döntést kellene találni amivel 2-

3 millió forint pluszt kap a konyha és levegőhöz jut. 1-2 milliót megspórolva 4-6 év múlva 

kivezetni ezt a rendszert. Arra esély sincs, hogy egyik napról a másik napra megszűnjön, viszont 

azt sem fogadhatjuk el, hogy kötéltáncon járkáljunk hogy két napon belül nem lesz főzés. 
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Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Annyit tennék még hozzá, hogy a normatíva módosítással ott is kapott. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem jött még meg. Arról hiába beszélünk ami még nincs itt. Hiába emeltük meg a 

normatívát, kértük meg a pótnormatívát egy forintot nem láttunk belőle. Ami nincs itt azzal 

nem tudunk gazdálkodni. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 De az meg fog jönni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amikor az itt van akkor vagyok benne biztos. Ha megérkezik az is biztos hogy oda lesz 

költve az óvodára. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Annyival lehet csökkenteni, ha nem költjük el akkor ebből is csak tudunk fizetni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De most megint ki költi el? Úgy érzékelem, mintha az önkormányzat nem adná oda a 

pénzt, valaki lenyúlná a pénzt és rákenné az óvodára. Ez abszurd. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Amikor módosítottuk a normatívát azt mondtam év elején is fogunk kapni pluszt. Ha 

májusban módosítottuk akkor július hónapban. Ugyanúgy havonta fog jönni.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ez mekkora összeg? 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Éves szinten 3,5 millió forint. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az már jelentős. Akkor 4-5 év alatt ez ennyi segítség, akkor ki lehet vezetni ezt az 

adósságot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez havi 300 ezer forint pluszt jelent. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Sokat jelentene ha 3-4 évre visszamenőleg kapnánk egy olyan kimutatást, hogy ennyi 

állami támogatás jött, ennyi tiszta bevétele volt térítési díjakból az óvodának, ennyi volt a 

személyi bér, ennyi volt a hozzájárulás, ennyi volt a nyersanyag. Ezt levezetve 4 évre és 

legalább látjuk azt, hogy éves szinten mennyi az amit hozzáteszünk, mert itt évek óta 

halmozódott idáig és igazából akkor látjuk mennyi az az összeg. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Az a probléma, hogy az önkormányzat sincs olyan helyzetben, hogy oda tegye a pluszt. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Nekem az előbb ügyrendi javaslatom volt hogy zárt ülést kérnék. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Egyelőre nincs olyan helyzet ami miatt zárt ülést kellene elrendelni.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Gondolja már végig a dolgot. Van egy adott dolog, hogy több munkát végezzenek az 

óvodában. A népkonyhát vállalja az önkormányzat, hogy itt legyen csinálva. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 De ebben nincs olyan ami adatvédelem alá esne. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Magának nincs, mert nem ismeri a falut. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem az a lényeg, hogy zárt vagy nyílt ülés, hanem az hogy aki ki akarja vinni kiviszi. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Megteszem azt a kutya viccet ha belekerülök, vizsgálja ki, hogy ki csinálja ezt a 

piszokságot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Másképp viszik ki, amit nem kellene kivinni, felszítják a lakosságot és a dolgozókat is. 

Ennyi a probléma. Mindenki felnőtt ember, az általa elmondottakért vállalja a felelősséget 

nyíltan. A konyhások tegyék a dolgukat, ennek a megoldása a képviselő-testületre és rátok 

tartozik, hogy megtaláljuk azt az utat miből tudunk faragni, spórolni, plusz bevételre szert tenni. 

Nincs annyi pénze az önkormányzatnak, ha lenne saját bevétele az önkormányzatnak amit arra 

költhetünk amire akarunk semmi probléma nem lenne. Mi ahhoz kicsik vagyunk, hogy 

bevételünk legyen. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A többi dolgozónak aki nem a konyhán dolgozik azoknak nem kell tenni semmit a 

fizetésükhöz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A közös hivatal dolgozóinak a bérére megkapjuk az állami támogatást, sőt még marad 

fenn 1,5 millió forint, úgy hogy előző évben még 3 millió forintot a nyakunkba varrtak. Több 

mint 1 millió plusszal zár a közös hivatal. Most már elértünk odáig. Itt nem kell hozzátenni. 

Azonban vannak önként vállalt feladataink, akiknek nem kötelező a foglalkoztatása és azoknak 

hozzá kell tenni. Van mezőőrünk, tanyagondnokunk, van könyvtárosunk, orvosnál van dolgozó. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ezért kérdeztem, hogy csak a konyhásokéhoz, óvodához kell hozzátenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sőt Kati a képviselőknek, a polgármester illetményéhez sem kapunk eleget, ezt is ki kell 

gazdálkodnunk mindent. Ez a sok kicsi ami összerakódik. Az önként vállalt feladat nem 

kötelező. Azt pedig mérlegelni kell a képviselő-testületnek hogy akkor nem akar önként vállalt 
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feladatot és akkor nem lesz belőle kiadás. De a konyhát működtetni, a gyerekétkeztetés kötelező 

feladat. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Ezért érzik úgy a konyhai dolgozók hogy ők ellenük irányul. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De miért érzik úgy? Mert úgy van tálalva azért érzik úgy. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Elmondtam akkor is amikor itt voltak ahhoz nem járulok hozzá, hogy leépítés legyen. 

Soha nem is járultam. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Mindenki végezze a dolgát és majd megoldódik valahogy.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha a képviselő-testület kap egy levelet amelyben az intézményvezető tájékoztatja hogy 

két nap múlva nem lesz főzés, a gyerekek nem kapják meg az ebédet, akkor a testületnek 

azonnal ülést kell tartani. Ez meg is történt. Azt is látjuk hogy ez nem a képviselő testület 

döntésével oldódott meg, a finanszírozás az intézményvezető és polgármester asszony 

egyeztetésével magától megoldódott. Le kell vonni azt a következtetést a testületnek hogy 

valami megoldást kellene találni hogy még egyszer ilyen helyzetbe ne kerüljünk hogy 

veszélyeztetve legyen az idősek és a gyerekek étkezése. Sokféle megoldási javaslat elhangzik. 

Mindegyiket meg kell vizsgálni. Nem azt jelenti hogy így fog dönteni a képviselő-testület. 

Mérlegelni kell anyagi szempontból, a falunak az érdekeit nézni. Minden egyes megoldási 

javaslatot kénytelen végig gondolni a képviselő-testület. Ha elhangzik az hogy leépítés, nem 

azt jelenti hogy a képviselő-testület el akar küldeni bárkit is. Ennek is meg kell nézni a 

következményeit. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Azért ülünk itt hogy mindenféle alternatívát megvitassunk, de ez nem azt jelenti, hogy 

például felhozódott hogy vállalkozónak adjuk ki, annyiara ellene vagyok, de erről beszélünk 

mint lehetőségről. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindennel foglalkoznunk kell, mert ha nem hozunk egy döntést csak halmozódni fog a 

kiadás. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Hiába beszélünk itt, attól még nem fog megoldódni a probléma. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De milyen alternatíva lehetne, meg kell állítani ezt a halmozódást, mert különben nem 

fogjuk tudni kezelni. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Legelőször meg kell tudni mitől van ez, hogyan tudjuk megállítani, mert ha nem tudjuk 

megállítani ez mindig termelődni fog. Még mindig nem látok tisztán.  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Minden reggel azzal kezdünk Zolival, hogy átnézzük megint. Megint a konyha, kinek 

mi jut eszébe. A reggelek ezzel indulnak, akár kellemes, akár kellemetlen meg kell hoznunk a 

döntést mert mi vagyunk a felelősek azért, hogy megállítsuk az adósságot. Ez nem csak arról 

szól hogy képviselő vagyok vagy polgármester vagyok, a kellemetlen döntést is meg kell hozni. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 De most akkor mondjuk azt küldjünk el két embert? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ne mondjuk azt Kati. Azért nézzük hogy lehet. Nem küldünk el két embert hanem több 

főre főznénk akkor az lehet hogy hozna egy kis pluszt. Következő évben megint hozna 

valamennyit. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Két lehetőség van, bevételeket kell növelni, kiadásokat kell csökkenteni. Minden kiadás 

csökkentést végig kell gondolni, minden bevétel növekedést végig kell gondolni. Ennek alapján 

x alternatívából a képviselő-testületnek választani kell egyet. De ne meggondolatlanul hozzon 

egy döntést a képviselő-testület, hanem nagyon alaposan elő kell készíteni, minden variációt 

pontosan részletében ismerni kell. Egyelőre egy tűzoltó munka volt. Látni kellene mennyi a 

személyi kiadás, mennyi szociális hozzájárulást kell fizetni és akkor valami következtetést le 

lehetne vonni, de ahhoz 3-4 évet visszamenőleg látni kellene. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg ugye azt is lássuk, hogy a minimálbér mennyivel emelkedett, mert iszonyatos 

emelés volt az elmúlt évek alatt és azt nem minden esetben kaptuk meg. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De a szippantás is egy őrült összeg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik az hogy amíg tudtuk ezeket megspóroltuk, amíg az önkormányzat szippantott. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A szippantásért biztos hogy magasabb összeget fizet a közület. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Amíg nincs szolgáltató addig a katasztrófavédelem ami kijelöli a szolgáltatót, minden 

félévente pályáztatjuk. De a rezsiköltségben ez is benne van. A térítési díjban benne van ez a 

költség is. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Fel van gépesítve a konyha, biztos rengeteg vizet fogyaszt, szippantani is többet kell. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Nem érzékeljük, hogy többet fogyasztana a gépesítés miatt a konyha. 

 

Czeglédi Józsefné élelmezésvezető 

 Nem hiszem én sem hogy több vizet fogyasztanánk, mint ezelőtt. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek kérdés? A következő alkalomra próbáljuk összeszedni hogy az elmúlt 3-

4 év alatt mennyi adósságot kezdtünk el görgetni. A pénzügyi irodát megkérjük hogy készítse 

el nekünk. Megkérjük a ladányi pénzügyi csoportot mutassa ki mennyi volt a normatíva 

felhasználás, munkabér, rezsiköltség és mennyi mínusszal jött át az óvoda. Amint ezt 

megkapjuk akkor beszéljünk erről újra. Talán okosabbak leszünk abból. Aki elfogadja, hogy 

készítsék el ezt a kimutatást a legrövidebb időn belül kérem szavazzon. A szavazáskor 5 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

57/2020.(VII.17.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáját, hogy 2016. január 1.-2020. június 30 közötti 

időszakra vonatkozóan készítsen egy kimutatást a gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés 

jogcímen érkező bevételekről, év közbeni juttatásokról, az óvoda saját bevételeiről, mely az 

étkeztetést érinti, illetve a konyha vonatkozásában a kiadásai előirányzatainak felhasználásáról, 

külön bontva a személyi jellegű kiadásokat, munkáltatói járulékokat, dologi kiadásokat.  A 

kimutatás mutassa be azt is, hogy a konyha mennyi hiánnyal zárta az évet a fenti időszakban. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ez arra lesz jó hogy lássuk ez egy évek óta tartó folyamat, vagy valami történt aminek 

a következménye. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Belső ellenőrrel kapcsolatban jutottál valamire Balázs? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Folyamatban van, akivel beszélnem kellett volna az akkor éppen tárgyalt. Most 

próbálom telefonon elérni mondjon nekem valamit. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ülést bezárom, amennyiben nincs más. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 12.55. órakor az ülést bezárta. 

 

k.m.f. 

 


