
7/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 29-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

8/2019.(I.29.) számú határozat: 

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

Mini Bölcsőde intézményvezetőjét Galgócziné Gyányi Editet, a vezető második vezetői 

ciklusára, pályáztatás mellőzésével bízza meg, amennyiben a nevelőtestület kétharmada a 

döntésével egyetért.   

Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban tájékoztassa a nevelőtestületet, 

valamint működjön közre a három fős előkészítő bizottság létrehozásában.  

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: jegyző  

 

 

9/2019.(I.29.) számú határozat: 

1.) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával a határozat melléklete alapján kötendő együttműködési megállapodást 

jóváhagyja. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és annak megküldésére a Szerepi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére. 

  

 

Határidő: azonnal                          

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

10/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a védőnői munkakörben dolgozó 

közalkalmazott felett a munkáltatói jogok gyakorlója a Kjt. 20/A.§ (1) bekezdése alapján — 

az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásnak megfelelően - pályázatot ír ki 

határozatlan időre a védőnői körzet védőnői állásának betöltésére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező pályázati 

felhívás közzétételére, a pályázati eljárás lefolytatására. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

11/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX törvény 225/C. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja Tóthné Verő Tünde 2019. évi szabadság ütemezési tervét.    



   

Határidő:  folyamatos  

Felelős:   Tóthné Verő Tünde polgármester   

12/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási intézmény 

felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében megállapítani.  

  

Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalt.  

  

Határidő: 2019. február 15.  

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester   

 

 

13/2019.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Szerep Községi Önkormányzat a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és 

fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására vonatkozóan pályázatot kíván 

benyújtani a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése alcélra. 

 

 

2./ Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 222.222.-

Ft önerőt 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

3./ Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására. 

 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2019. február 28.  
 


