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 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. október 28-i rendes ülésének 

 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 94-102 

c.)  

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat 

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2020. évi működéséről 

Előterjesztő: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 

3./ Tájékoztató az önkormányzat 2020.I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés eseti közbeszerzési szabályzatról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Különfélék 

 

 
 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

94/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 28-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

95/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Püspökladányi 

Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását a 

két képviselő-testület közös testületi ülésen tárgyalja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 

egyeztessen Püspökladány polgármesterével a képviselő-testületi ülés időpontjáról. 

 

Végrehajtási határidő: 2020. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

96/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a Püspökladány 

Központi Orvosi Ügyelet 2020. évi működéséről 

 



 2 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

96/2020.(X.28.) számú határozat: 

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

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségénél 1,5 millió forintot tartalék keret a Szerepi 

Kirendeltségen dolgozók jutalmazására legyen fordítva. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

97/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy november 30-ig készüljön 

egy kimutatás a szociális keret felhasználásáról. 

 

Végrehajtási határidő: 2020. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

98/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2020.I-III. 

negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

99/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Eseti 

közbeszerzési szabályzatot elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás indításához feltétlenül 

szükséges műszaki-, projektbeli-, jogszabályi vagy egyéb szükségképpeni változásokat az 

eljárás megindítása előtt az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

átvezesse. 

 

100/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a költségvetési 

szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra a 2020. 

évi belső ellenőrzési terv 2. számú ellenőrzése a melléklet szerinti tartalommal módosul. 

 

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

101/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és 

Mini Bölcsőde szervezeti és működési szabályzata alapján az intézményvezető helyettest 

Pernyés Lászlónét kívánja megbízni 2020. december 22-től a pályázati eljárás lefolytatásáig 

legkésőbb 2021. augusztus 31-ig az intézményvezetői feladatok ellátásával.  

 

Felhatalmazza a polgármestert hogy a következő rendkívüli ülésre hívja meg az 

intézményvezető helyettest. 
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Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 28-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, Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00 órakor megnyitotta. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

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

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

javaslatot az alábbi módosításokkal. A 2. és 4. napirendi pontot levennénk a napirendről, és  

 

1./Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat 

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2020. évi működéséről 

Előterjesztő: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 

3./ Tájékoztató az önkormányzat 2020.I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés eseti közbeszerzési szabályzatról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Különfélék 

 

 

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:  

 

94/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 28-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat 

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Túl sok esemény nem történt, illetve elég sokat találkoztunk az elmúlt hetekben is. 

Október 5-én megtörtént az adásvételi szerződés megírása a Keményi út 3 szám alatti 

ingatlanra. Nem az vette meg aki kérelmezte, mert a pénzzel nem érkezett ide. Nádházi Andrea 

és Mile Attila vette meg közösen. Két rendkívüli testületi ülésünk volt és akkor én itt szeretném 

kérni a képviselő testületet, hogy a közös hivatal megállapodásáról, alakításáról szóló módosító 

határozatunkkal kapcsolatban hozzunk egy határozatot, hogy felkérjük Püspökladány képviselő 

testületét, hogy amit márciusban hoztunk döntést, legyenek szívesek tárgyaljanak arról a 

javaslatunkról és módosítsuk a közös hivatal megállapodását, illetve ahhoz igazítsuk hozzá a 

költségvetését a közös hivatalnak. Nem a mi javaslatunkkal foglalkozott, hanem az 

előterjesztéssel amit kaptak. Szerintem a mi határozatunkkal nem foglalkoztak. Akkor hozzunk 

egy olyan döntést, hogy szeretnénk egy közös képviselő testületi ülést tartani a megállapodás 

módosításáról. Ahol tárgyaljuk meg közösen és nem pedig egymás mellett elbeszélve. Mert 

számomra ez elfogadhatatlan. Megint Szerep pénzéről van szó. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen, ez így van. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Mi lenne ha először bizottsági szinten tárgyalnánk erről, vagy egyből a testület? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem, testületi szinten. Elegem van ebből. Javasoljuk, hogy tartsunk egy közös képviselő 

testületi ülést a megállapodás és a finanszírozás kérdésében.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Dobtunk egyet, dobtak egyet, nem egyezett. Beszéljük meg. Ennek pontot kell tenni a 

végére. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aszerint kellene működnünk ahogy a megállapodás van. A megállapodás köszönő 

viszonyban sincs azzal, ahogy most működik a hivatal. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Milyen előterjesztés készüljön a képviselő testületek részére? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az eddigi két előterjesztést tárgyaljuk meg. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mi is elmondjuk mi van, meg ők is elmondják. Valahogy közelítsünk és csináljunk ezzel 

a módosítással valamit, mert ez a végtelenségig nem megy.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez az év már így is elszaladt. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Javaslom hogy ebben az esetben legyen egy tájékoztató a finanszírozással kapcsolatban. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem, a megállapodás módosítását tárgyalja meg a két képviselő testület egy közös 

ülésen és ahhoz igazítsuk hozzá a jelenlegi költségvetésünket. Az elmúlt éveket nem 

keresgéljük, nem jár velünk Ladány rosszul, kész betelt a pohár. Aki egyetért, kérem szavazzon. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

95/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Püspökladányi 

Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását a 

két képviselő-testület közös testületi ülésen tárgyalja meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 

egyeztessen Püspökladány polgármesterével a képviselő-testületi ülés időpontjáról. 

 

Végrehajtási határidő: 2020. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Egy határidőt adni kellene. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mert rövid az idő. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 November 30 a határidő. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Igen, a következő évi költségvetés már annak alapján kellene elkészíteni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 30 napot adni kell ezek megtárgyalására, legyen november 30. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A két polgármester tegyen javaslatot az időpontra. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De a maximális határidő november 30. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Attól lehet hamarabb is. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Hol lenne megtartva? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Szerepen. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Akkor egy olyan hely kell ahol el is férnek. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Itt is elférnek, csak másképp kell átalakítani a termet. 

 

2./ Beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2020. évi működéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előterjesztést mindenki megkapta és tárgyalta a népjóléti bizottság. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A népjóléti bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat még hozzá? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ettől nagyobb gond ne legyen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Rendszeres heti tájékoztató levelek jönnek? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen jönnek. Leírják a problémákat, kevés az orvos, megfertőződtek. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elvonják az orvosokat. Ez már biztos? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A vezénylés az biztos. Kormány határozat van róla, ráadásul az országgyűlés is 

elfogadta. 

 

Bácsó Balásné képviselő 

 Ebben még én is benne vagyok, mert közalkalmazott is vagyok. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A háziorvosoknál lenne egy olyan hogy 3 milliárdot ad a kormány a háziorvosok újra 

szervezésének az ügyeletre. Ez csak egy javaslat, még nem fogadták el. Régen is a háziorvosok 

látták el az ügyeletet. Már eleve ez megváltoztat mindent.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem lesz orvos aki ügyelhet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Vannak tervek, de hogy ez hogy fog alakulni. Az élet nagyon sokszor átírja ezt. Sok 

minden jön még. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdés még? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel a beszámolót. Aki 

elfogadja, kérem szavazzon. Aki egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 
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jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

96/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a Püspökladány 

Központi Orvosi Ügyelet 2020. évi működéséről 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

3./ Tájékoztató az önkormányzat 2020.I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A népjóléti bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testület felé. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolja. Volt egy határozati javaslat 

a közös hivatal gazdálkodásához. A fennmaradó tartalékkeretet, a 1,5 millió forintot a szerepi 

kirendeltségen dolgozó 4,5 fő jutalmazására fordítsa.  

 

Mile Zsolt képviselő 

 A népjóléti bizottságnak is ugyanez a javaslata a 1,5 millió forint tartalékkeret 

felhasználására. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tartalékkeret felhasználása a szerepi kirendeltségen dolgozók jutalmazására legyen 

fordítva.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 A jövő hónapban, 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő költségvetési évet ne érintse, Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, 

javaslata? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nagyjából a szociális tartalékkeretben azaz 1 millió forint van még jelen pillanatban? A 

módosításkor került ez kimutatásra, akkor azt mondták, most jobban fogjuk látni, mennyi a 

szociális keretünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem látok jobban. Nem tudom mennyi lett a konyhához hozzátéve, mennyi használható 

fel azt sem látom. Illetve a Segítő Kezek hozzájárulása jelentősen csökkent és azt sem látom. 

Szerintem megint van 4-5 millió forintunk a szociális keretben amit nem látunk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Mindenképpen meg kell nézni. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérjük a pénzügyi iroda vezetőjét a szociális keret felhasználásáról, mennyi került 

vissza a Segítő Kezektől, étkeztetés, bölcsőde, tanyagondnoki szolgálat, illetve milyen 

szakfeladatokhoz tettünk még hozzá. Mennyi keretünk van még december 31-ig hogy elköltsük. 

Egy tájékoztatást kérünk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ebből most én nem látom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javaslom hozzunk egy határozatot, hogy készítsen nekünk egy tájékoztatást, hogy jelen 

pillanatban hogy áll a szociális keret. 

Először hozzunk egy határozatot a közös hivatal gazdálkodásához, a tartalékkeret felhasználása 

a szerepi kirendeltségen dolgozó köztisztviselők jutalmazására kerüljön felhasználásra a 2020. 

évi költségvetés terhére. 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: 

 

96/2020.(X.28.) számú határozat: 

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

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségénél 1,5 millió forintot tartalék keret a Szerepi 

Kirendeltségen dolgozók jutalmazására legyen fordítva. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még egy módosító javaslat volt hogy a szociális keretről egy tájékoztatást kérjünk. Aki 

elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

97/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról dönt, hogy november 30-ig készüljön 

egy kimutatás a szociális keret felhasználásáról. 

 

Végrehajtási határidő: 2020. november 30. 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A háromnegyedéves beszámolót aki elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

98/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2020.I-III. 

negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
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Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Így ezekkel a módosításokkal. 

 

4./ Előterjesztés eseti közbeszerzési szabályzatról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szintén tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A népjóléti bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs kérdés, aki elfogadja a határozati javaslatot kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

99/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Eseti 

közbeszerzési szabályzatot elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás indításához feltétlenül 

szükséges műszaki-, projektbeli-, jogszabályi vagy egyéb szükségképpeni változásokat az 

eljárás megindítása előtt az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

átvezesse. 

 

5. / Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Több mindent szeretnék javasolni. Először is tavaly decemberben volt egy elfogadott 

belső ellenőrzési tervünk, amit szeretném ha most módosítana a képviselő testület, ugyanis a 

belső ellenőrzési tervben a bölcsőde szerepelt, a közös hivatalnak a szabályzatai, gazdálkodása 

minden kompletten. Egészítsük már ki az óvodára és az étkeztetésre is. Tehát az óvoda 

működésére és a konyha működésére is terjedjen ki. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Határidő? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 December 31-ig meg kell csinálni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Örülök hogy találtunk egy magas színvonalon dolgozó belső ellenőrt, aki egy kis 

település helyi problémáival tökéletesen tisztában van. Nagyon lelkiismeretes. Ahogy a 

szerződés aláírásra került, azonnal el kezdett dolgozni. Kedden már volt az óvodánál, beszerezte 
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azokat az okiratokat amire neki szüksége van. A pénzügyi iroda a mai nap folyamán elküldte 

azokat a szabályzatokat, dokumentumokat amit kért. Rövid időn belül egy anyagot el tud 

készíteni. Ez azért nagyon jó, mert számos olyan szakmai javaslat megfogalmazódhat az ő 

részéről, ami esetleg az ő településén pozitívum és ezt a gyakorlatot esetleg át tudnánk venni. 

Nagyon bizakodó vagyok. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hol dolgozik? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nagyrábéi hivatal gazdasági vezetője. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha elkészül az anyag, szeretném ha eljönne egy testületi ülésre. Szeretnék vele 

beszélgetni, hogy lehetne kevésbé veszteséges a konyha. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Jó lenne megnézni más konyhák gyakorlatát. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Kisebb önkormányzatok konyháit meg lehetne nézni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az élelmezésvezető gyűjthetne ezzel kapcsolatban tapasztalatokat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mi laikusak vagyunk, de azon vagyunk erre megoldást kell keresni. Valahová el kell 

indulni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért azzal, hogy módosítsuk a belső ellenőrzési tervünket kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

100/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a költségvetési 

szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra a 2020. 

évi belső ellenőrzési terv 2. számú ellenőrzése a melléklet szerinti tartalommal módosul. 

 

Végrehajtási határidő: 2020. december 31. 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Érkezett egy levél Pernyésné Juhász Edittől, melyben leírja, hogy december 21-től nem 

kívánja ellátni az intézményvetői feladatokat. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 
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 Felhívott Galgócziné Edit múlt hét végén, a polgármester asszonnyal volt egy egyeztetés 

és jelezte, hogy a helyettesnek valamiről nyilatkoznia kell. Azt mondtam akkor, hogy a 

képviselő testületnek egy érdemi döntést kell hozni, hogy december 22-től kit bíz meg az 

intézményvezetői feladatokkal. Van egy szervezeti és működési szabályzat és ennek alapján 

vélelmezhető, hogy a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzat alapján a helyettest 

fogja felkérni. Ebben az esetben nem december 21-én kezd a képviselő testület tájékozódni és 

nem lenne helyes ha a helyettes esetleg nem vállalja el a megbízást, akkor az óvoda év végére 

intézményvezető nélkül marad. El kell kezdeni előzetesen az egyeztetéseket, a helyettesnek jó 

lenne tudni az álláspontját és nem szóban, hanem mivel komoly jogkövetkezménye van, írásban 

is kellene nyilatkozni. Akkor azt mondta, hogy nem vállalja el a feladatokat. Nekünk az a 

feladatunk hogy a folyamatos működést biztosítani kell. Tegnap voltak egyeztetések. Nem 

olyan egyszerű a helyzet, mert magasabb vezetőnek minősül a helyettes is. Abban az esetben 

ha lemond, az ő vonatkozásában is van ez a két hónapos lemondási idő. Van egy másik 

lehetőség, hogy lemond a helyettes és elfogadja a lemondást és attól a pillanattól kezdve a 

vezetői megbízása megszűnik. Van egy harmadik, amikor a vezető dönt arról, hogy a helyettesi 

tisztséget visszavonja. Ebben az esetben a jogszabály azt írja elő, hogy megteheti az 

intézményvezető, úgy hogy a helyettesnek van három napos határideje, arra hogy igényli az 

indokolást. Ha nem igényli 3 napon belül az indokolást, akkor visszavonásra kerül a helyettesi 

megbízása. Amennyiben kéri az indokolást akkor a vezetőnek, munkáltatónak nagyon alaposan 

meg kell indokolni és ha nem olyan indokolást tartalmaz akkor esetleg a Munkaügyi Bírósághoz 

is fordulhat és kérheti a vezetői tisztségbe való visszahelyezését.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem az intézményvezető helyettesi posztjáról mondott le. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Igen ő azt írta, hogy amennyiben a képviselő testület december 22-vel megbízná, ő nem 

vállalja, nem látja el ezt a feladatot. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 De akkor ő marad helyettes?  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Edit nevezze ki azt az óvónőt aki még ott van az óvodában, mert az fog itt maradni. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 De azt meg kell indokolni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Akkor indokolja meg, leírta, hogy nem vállalja a vezetői feladatokat. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nem egy egyszerű jogi helyzet ez. A szervezeti és működési szabályzat alapján 3 

intézményegység van. Az óvoda, a bölcsőde és a konyha. A helyettesítési rend úgy működik, 

hogy amennyiben akadályoztatva van a vezető, akkor a bölcsőde esetében a kisgyermeknevelő, 

a konyha esetében az élelmezésvezető, az óvoda esetében a helyettes látja el a feladatot. 

Mondhatja azt hogy ezt a feladatot vállalja, de egyébként a konyha és a bölcsőde problémájával 

nem szeretnék foglalkozni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 13 

 Most lenne két hónap hogy megtanulja hogy mi az óvodavezető feladata. Mivel azt 

nyilatkozta hogy neki az óvodavezető nem mutatott meg semmit. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De akkor Edit is oda lesz állítva, hogy azt mondta a helyettes nem bíztál rá semmit, 

akkor mi lesz most. Bennünket hoz ilyen helyzetbe, mert ő dolgozik, aki itt van azt meg nem 

bízzuk meg. Nincs más lehetőségünk csak az a fiatal nő aki itt van. Meg ha valaki majd ide fog 

jönni. Nem biztos hogy az is egy az egyben ide fog jönni december 22-én. Patt helyzet van. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A képviselő testületnek nincs hatásköre ebben az esetben, csak az óvodavezető 

munkaköre esetében. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ő nem merte bevállalni hogy azt mondja ne csináld ezt vagy azt. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Ő nem fogja elküldeni. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Csak az óvodavezető mondathatja le a helyettest.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mi erre nem kötelezhetjük. Megmondtam a véleményem a helyettesnek is. Most még 

két hónapig 70-80 ezer forintot kihajítunk az ablakon, azért hogy december 22-én azt mondja, 

hogy viszlát és nem tudunk egy megbízott vezetőt beültetni aki megtanulná a dolgokat. Nagyon 

felháborodtam rajta. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez a jóindulattal való visszaélés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez maximálisan. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Senki nem mondta, hogy mondjon le. Évek óta a gazdasági mutatója egyre rosszabb. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nincs felelősségérzete.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Igazából a képviselő testületnek december 21-ig egy döntést kell meghozni, hogy ki az 

akit december 22-től megbíz. Meg van a lehetőség, ott van egy harmadik személy az óvodában. 

Viszont ha az van, hogy esetleg ez a harmadik személy vállalja is, akkor minél hamarabb meg 

lehet hozni a döntést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De nem tudjuk kinevezni helyettesnek. Így hogy fogja megtanulni, hogy december 22-

től neki mi lesz a dolga? 
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha október 31-én meghozná a testület a döntést azt jelenti lenne 6-7 hét, ez alatt mehetne 

az átadás átvétel és ebben az esetben az átadás átvételnél a hivatalnak valamelyik dolgozója is 

jelen lehetne és akkor folyamatában be kell mutatni milyen feladatokat adna át. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Bizonyos tanfolyamokon részt kell venni. Ezt a fiatal lányt küldték egyáltalán vagy nem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az óvónői állások voltak pályáztatva kiderült már? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem láttam egyet sem. Úgy tudom Edit úgy írta meg a pedagógiai asszisztenseknek a 

munkaszerződését, hogy szeptembertől júniusig van. Azt jelenti ha nekem van egy határozott 

idejű szerződésem, nem tudok még egy dolgozót felvenni. Szerintem nincs hirdetve, legalább 

is jelenleg. Nyáron lehet meghirdette. Nem havi szinten hosszabbította a pedagógiai asszisztens 

szerződését, így szerintem nem tudta hirdetni. Ezek szerint mi ne is álmodjunk, hogy júniusig 

óvónőt fogunk felvenni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Erre mondom én hogy kutya egy helyzetben vagyunk. Ezt a kis fiatal óvónőt nem 

ismerem csak látásból. Nem tudom neki milyen a hozzáállása. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most kinek fogjuk mondani, hogy tervezd meg a jövő évi költségvetést, ez az állami 

normatíva és ebből hozd ki amit lehet. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A helyettest ki kell nevezni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Szerintem is. Az intézményvezető helyettest kérje fel a testület, hogy vállalja. Ha 

intézményvezető helyettes akkor csinálja addig a feladatokat míg nem találunk 

intézményvezetőt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De ő közölte, hogy nem kívánja tovább ellátni december 22-től. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 De kérjük fel, hogy lássa el mert nincs más lehetőség és akkor majd ha nem akarja 

vállalni lemond a helyettesi feladatokról is. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Meg van a lehetőség a személyes egyeztetésre. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elmondja majd minden baját. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Lemondott. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nem mondott le. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A testület hozzon róla egy határozatot, hogy mivel ő intézményvezető helyettes, igen is 

vállalja el, ez az ő dolga. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ebben igazad van, hozhatunk egy határozatot hogy felkérjük Pernyés Lászlóné 

intézményvezető helyettest 2020. december 22-től a megbízott intézményvezetői feladatok 

ellátására. Addig a hátralévő két hónap alatt folyamatosan tanulja meg a feladatokat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ő az intézményvezető helyettes, jelen pillanatban az intézményvezetőnek december 22-

én lejár a mandátuma, 22-től van egy intézményvezető helyettes, mert arról nem mondott le, 

nevezzük ki. Igen is mint intézményvezető, mint megbízott, lássa el a munkát.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Akkor amikor mi egy intézményvezetőt megbízunk két feltételnek kell teljesülni. Az 

egyik az hogy a képviselő testület hoz egy ilyen döntést, a másik hogy nyilatkozni kell hogy 

ezt vállalja. Ha azt mondja nem vállalja, akkor senkit nem lehet erre rábeszélni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 De lesz róla legalább egy határozatunk. Védjük már magunkat valamivel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegyünk a határozat végére egy olyat, hogy folyamatosan vegye át a munkát, ismerje 

meg a munkakört. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Nevetséges, hogy leírjuk a dolgozónak, hogy mit kellene csinálnia.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Magunkat valahogy le kell védeni. Az hogy ő lemond róla egy dolog, de nekünk valamit 

csinálni kell. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van egy hiányérzetem. Azt javaslom, hogy legyen jegyzőkönyvi nyoma, vagy képviselő 

testület vagy valamelyik bizottság hallgassa meg Pernyés Lászlónét. A jegyzőkönyvben benne 

lesz miért nem vállalja, vagy miért vállalja. Nem mindegy hogy három sor van leírva, vagy ő 

részletesen elmondja miért.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Felesleges ezért leülni, hozni kell egy határozatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Egy eseti bizottság hallgassa meg. 

 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Külön dönteni kell egy eseti bizottság esetében milyen feladata van. Egyszerűbb lenne 

a meglévő két bizottságot megbízni ezzel vagy a testületet. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az egyik ezt mondja a másik meg azt. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 De meg lenne a lehetőség mindkét érintettet meghallgatni. Mérlegelne a bizottság vagy 

a testület. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ki kell neveznünk és ha nem akkor részletesen indokolja meg, hogy akkor az 

intézményvezető helyettesi munkáját hogyan végezt el eddig. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 De nem nevezhetjük ki itt a bibi. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hozni kell egy határozatot, hogy őt bízzuk meg és ő részletesen nyilatkozzon ha nem 

vállalja miért nem vállalja. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ha nem vállalja ki kell nevezni a harmadik személyt, hogy át tudja venni időben a 

feladatokat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Pernyésné Editnek 42 éve van. Már elmehetne nyugdíjba. Jövőre szeretne elmenni 

nyugdíjba. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azt mondja ha a képviselő testület megbízná december 22-vel az intézményvezetői 

feladatokkal ő nem vállalná el. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hozzunk egy döntést, hogy megbízzuk december 22-től és jöjjön el egy testületi ülésre 

és nyilatkoztassuk le. Részletesen indokolja meg miért nem vállalja el. Ha ő olyanokat mond 

hogy nem tudom, meg nem akarom. Akkor odaadjuk a jegyzőkönyvet az intézményvezetőnek, 

tessék alkalmatlan személy ő maga nyilatkozta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyetértek, muszáj valamit csinálni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Csak nehogy a harmadik óvónő elmenjen. 

 

Bácsó Balázs képviselő 
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 Megkaptuk a levelet és nem fogadjuk el. 

 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megbízzuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De még fel sem lett kérve. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 De most kérjük fel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felkérjük Pernyés Lászlóné óvodavezető helyettest hogy 2020. december 22-től 

megbízott intézményvezetői feladatokat lásson el. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Annyival egészítsük már ki, hogy Szerep Községi Önkormányzat képviselő testülete a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini bölcsőde szervezeti és működési szabályzata 

alapján az intézményvezető helyettest Pernyés Lászlónét 2020 december 22-től a pályázati 

eljárás lefolytatásáig, maximum legkésőbb 2021 augusztus 31-ig az intézményvezetői feladatok 

ellátásával kívánja megbízni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérjük hogy 2020. november 10-én tartandó rendkívüli képviselő testületi ülésen 

nyilatkozzon. A testület előtt nyilatkozzon. Addig gondolkozhat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Jöjjön el. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Akkor úgy kellene pontosítani, hogy a képviselő testület az szmsz alapján a helyettest 

kívánja intézményvezetőnek megbízni. Felhatalmazza a polgármestert hogy a következő 

testületi ülésre hívja meg.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki az elhangzott javaslattal egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 

 

101/2020.(X.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és 

Mini Bölcsőde szervezeti és működési szabályzata alapján az intézményvezető helyettest 

Pernyés Lászlónét kívánja megbízni 2020. december 22-től a pályázati eljárás lefolytatásáig 

legkésőbb 2021. augusztus 31-ig az intézményvezetői feladatok ellátásával.  

 

Felhatalmazza a polgármestert hogy a következő rendkívüli ülésre hívja meg az 

intézményvezető helyettest. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 
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Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ez egy csúcs. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nagy felelősségről van szó, gyerekekről, étkeztetésről van szó. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Edit nem gondolta ezt végig. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 4 évvel ezelőtt Edit már be akarta adni a felmondását. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Két-három romos ingatlant meg kellene jelölni, hogy kérünk hogy az építésügyi hatóság 

vizsgálja felül. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Mér mondtunk három ingatlant. Gali Árpád mellett van egy ingatlan. Meg a Kossuth 

utcán Varga Zoltánné mellett két ingatlan. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De a Kossuth utcán nincs ház egyiken sem. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Olyan ingatlan kell ami már bent van az építésügyön. Felgyorsítanánk az eljárást azzal 

hogy a bent lévő ügyet kérjük soron kívül vizsgálják meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Adjuk be a Nyéki féle házat Gali Árpád mellett. Czerny Károly temetése előre láthatólag 

november 5-én lesz. Gondolja át mindenki ki az aki szeretne eljönni. A hivatali busz menni fog. 

Én biztos megyek, az iskolából Szabó László jelezte hogy eljön. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tarsoly Károly ügyét szeretném még felhozni. Ha elbontják mellőle a házat, ő áram 

nélkül fog maradni. Segítsünk már neki valahogy. Andróczki féle házat lebontják mert 

életveszélyes. Ő meg áram nélkül marad. 100-150 ezer forintba kerülne az új bekötés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Biztos nem kerül annyiba. Neki egy tetőtartót kellene felrakatni és oda rákötni az 

áramot. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A kérelmét beadta. Tudunk neki segíteni? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az az ember megérdemli hogy segítsünk. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe, az áram megtartását segítsük elő. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Már most egyeztettünk, akkor hétfőtől indul a szociális tüzelő támogatás kérelmek 

beadása, december elejéig lehet beadni a kérelmet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az értesítések elkészültek, minden lakáshoz be lesz dobva, így mindenki értesül róla, 

hogy hétfőtől be lehet adni december 4-ig. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Van olyan település aki osztja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még hideg sincs. Mi mindig január elején szoktuk osztani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azt kérném, hogy Karcsi Hosszúhátra vigye már ki a kérelmeket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Különfélékben van még valami? 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 A népkonyháról van már valami? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az engedélyeztetés van folyamatban. Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.32. órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


