
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-i 

 testületi ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) rendeletei: 4-5 

c.) határozatai 59-68 
 

 

 

TÁRGYSOROZATA 

 

 

1./ Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója 
Előadó: Aranyi István rendőrkapitány úr 

2./ Demens ellátás   

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

3./ Tájékoztatás törvényességi észrevételekről 

Előadó: Keserű László 

4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Keserű László 

5./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról 

Előadó: Keserű László 

6./ A 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 

Előadó: Keserű László 

7./ Bérleti díjak megtárgyalása (óvoda ebédlője, kisteherautó) /szóbeli 

előterjesztés/ 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

8./ Különfélék 

 
 

 

H A T Á R O Z A T 

 
59/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 26-i Képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjének Majoros Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

60/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016 április 26-i Képviselő-testületi ülés 

napirendi pontját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



61/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Püspökladányi 

Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

62/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a 42/2016. (II.12.) Képviselő-testületi 

határozatát visszavonja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

63/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete új szolgáltatásként az idősek nappali 

ellátása keretében, a demens személyek nappali ellátásának bevezetését jóváhagyja, mely 

ellátást a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ intézmény keretein belül kívánja nyújtani. A jelenleg engedélyezett 50 fő ellátotti 

létszámon belül 46 fő idős és 4 fő demens személy ellátását kívánja ezzel biztosítani. Az új 

ellátás bevezetésének költségvetési kihatása nincs. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

64/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Segítő 

Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnökének a döntésről szóló határozatot 

haladéktalanul küldje meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

65/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a törvényességi felhívás és a 

jegyzői utasítás tartalmát, tudomásul veszi azt, valamint a kiadott jegyzői utasítás megerősíti. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



66/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§-

ában foglaltakra, jóváhagyja a 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló 

jelentést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keserű László jegyző 

 

67/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat által 

fenntartott intézmények bérleti díját az alábbi összegekben határozza meg: 

 Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda ebédlőjének és az evőeszközöknek a bérleti díja: 

8000 Ft/alkalom 

 Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhájának bérleti díja: 10 000 Ft/alkalom 

 Életház bérleti díja: 10 000 Ft/alkalom 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

68/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az Alkotmány utcai 

sportpályán tárgyi eszköz beruházás, felújítás elvégzésére, valamint kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Szerepi Sportegyesület beruházás esetében 10 éves, felújítás esetében 5 éves határozott 

időtartamon belül korlátozásoktól mentesen használja azt. 

 

Határidő:      azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26-i testületi 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 
 

 

J e l e n v a n n a k:   Tóthné Verő Tünde polgármester,  

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, Bácsó Balázsné, Varró Géza, 

Szabó László képviselők 

 

Távol tartózkodik:   Mile Tünde Enikő, Győri Balázs képviselő 

 

 

J e l e n v a n n a k továbbá:  Majoros Dóra jegyzőkönyvvezető 

    Aranyi István rendőrkapitány  

    Rácz Lajos ügyintéző 

    Pandur Erika Városgazdálkodási irodavezető  

    Kis Simonka Katalin költségvetési csoportvezető  

 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent Képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, a 7 képviselőből 5 jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkérném Majoros 

Dórát. 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: 
 

59/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 26-i Képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjének Majoros Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A napirendi pontokra az alábbi javaslatot tenném: 

 

1./ Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója 

2./ Demens ellátás   

3./ Tájékoztatás törvényességi észrevételekről 

4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

5./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról 

6./ A 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 

7./ Bérleti díjak megtárgyalása (óvoda ebédlője, kisteherautó) 

8./ Különfélék 

 

 



Aki elfogadja a napirendi javaslatot, kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 5 képviselő 

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

következő határozatot hozták:  

 

60/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016 április 26-i Képviselő-testületi ülés 

napirendi pontját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Átadom a szót Aranyi István rendőrkapitány úrnak. 

 

Aranyi István rendőrkapitány 

 2015-ös évben az országos és a megyei rendőr főkapitányságtól konkrét célértékeket kapott 

a kapitányságunk a teljesítendő statisztikákról. Adott bűncselekmény kategóriákban, az előző 

évek adatai, az adott szociális és társadalmi viszonyok alapján, amit teljesítettünk. Egyetlen 

rész, amellyel nem vagyunk elégedettek, az pedig a baleseti statisztika. A 2014-es év jól 

sikerült, a 2015-ös év viszont nagyon rossz eredményt mutat. A tapasztalat azt mutatja, hogy 

nagyobb visszatartó ereje van a szankcióknak, mint a baleset megelőzési propagandának. A 

rendszeresen szabálysértő emberekkel drasztikusabban fogunk eljárni. Mostanra kialakult egy 

olyan konszolidált közbiztonsági állapot, amelynek fenntartása már egy élhető környezetet 

eredményezne. Köszönöm a polgárőrségnek is az együttműködését, az ő eredményeik is 

javultak a tavalyi évhez viszonyítva. Továbbra is a bűncselekmények megelőzése lesz az 

elsődleges feladatunk. Tavaly nem volt olyan bűncselekmény, amit nem derítettünk föl. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megdöbbentő tény, hogy az igazoltatott autósok közül ilyen magas számú a kiskorú. 

Nagyon örülünk, hogy két körzeti megbízott is szolgálatot teljesít a településünkön, és remélem, 

hogy a jövőben is számíthatunk a munkájukra. 

 

Aranyi István rendőrkapitány 

 A bűncselekmények egy részét a fiatalkorúak követik el. Hosszú távon rájuk kell nagyon 

figyelni. Köszönjük szépen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szeretném én is megköszönni kapitány úrnak a beszámolót. Amikor önkormányzatot érintő 

bűncselekmény történt, akkor azonnal kivonultak nagy erőkkel, nagyon köszönjük ezt is. A 

körzeti megbízottak pedig hatékonyan segítik az együttműködést, nekik is köszönjük a 

munkájukat. Amennyiben nincs senkinek kérdése, kérem, kézfeltartással jelezze, ha elfogadja 

a rendőrség beszámolóját. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

 



61/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Püspökladányi 

Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Átadom alpolgármester asszonynak az ülés vezetését. 

 

Aranyi István rendőrkapitány és Tóthné Verő Tünde polgármester elhagyta az üléstermet 

 

 

2./ Demens ellátás   
 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Elolvastam az anyagot. Vissza kell vonnunk egy múltbéli képviselő-testületi határozatot. 

 

Pandur Erika irodavezető  

 A legutolsó testületi határozatban, ami született ebben a témában, 50 férőhely lett 

megfogalmazva az ellátásra, amely 47 plusz 4 főnek lett írva, ezt nem fogadják így el. Ezt kell 

pontosítani. Illetve a névváltozás sem lett átvezetve, az intézmény neve is rossz. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Erről akkor három külön határozatot kell hozni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester visszaérkezett az ülésterembe. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A segítő kezeknél szerepel a demens ellátás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 A szociális intézmény fejlesztése meglévő ellátásra szól. Van 70 ebédlő ügyfelünk, ezért 

szükséges egy fő foglalkoztató. Meglévő szolgálat a családsegítő és gyermekjólét, amely 

átmenne oda. Demens szó nem lehet a pályázatban. Három pályázatunk van folyamatban a 

TOP-ban. Készen van a terve az egészségház és a védőnői szolgálatnak, tegnap vittem be 

engedélyeztetésre. Az építésügyön van az Életház ügye. Van még egy helyi piac kialakítása, 

amelyet mindennel együtt a pályázatíró cég bonyolít, a volt játszótér udvarára van tervezve. A 

terveket még én sem láttam. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mekkora összegűek ezek a pályázatok? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az egészségház és a védőnői szolgálat 60 millió Ft költségű. A pincétől a padlásig mindent 

meg kell csinálni. Az életház 50 millió Ft, a fedett piac pedig 30 millió Ft összegű. Energetika 

felújításra is lenne egy 100 millió Ft-os pályázat, de egy hete nem érem el az illetékest személyt. 

Jó lenne a hivatalban és az iskolában legalább nyílászárókat cserélni, és egy normális központi 

fűtés rendszert építeni. Nem tudunk egyeztetni időpontot a kapcsolattartóval. Bodó Sándor 



lefotózta a tervezett helyeket. Reméljük, hogy nem véletlenül tisztelt meg bennünket a 

személyével.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki egyetért az első számú határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

62/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a 42/2016. (II.12.) Képviselő-testületi 

határozatát visszavonja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki egyetért az második számú határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

63/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete új szolgáltatásként az idősek nappali 

ellátása keretében, a demens személyek nappali ellátásának bevezetését jóváhagyja, mely 

ellátást a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ intézmény keretein belül kívánja nyújtani. A jelenleg engedélyezett 50 fő ellátotti 

létszámon belül 46 fő idős és 4 fő demens személy ellátását kívánja ezzel biztosítani. Az új 

ellátás bevezetésének költségvetési kihatása nincs. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki egyetért az harmadik számú határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

64/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Segítő 

Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnökének a döntésről szóló határozatot 

haladéktalanul küldje meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 



3./ Tájékoztatás törvényességi észrevételekről 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jogszabály írja elő, hogy tájékoztatnunk kell a képviselő-testületet. Lalinak átadnám a szót. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Érkezett év elején egy törvényességi felhívás. Késve érkeztek meg a testületi 

jegyzőkönyvek. Hárman írták a jegyzőkönyveket, így helyre is került minden. Jegyző úr kiadta 

utasításba, hogy Dórinak minden ülés után csak a jegyzőkönyv írással kell foglalkoznia.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mostantól kezdve egy két nappal, ha késünk, akkor figyelmezetni fognak. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Ez most komolyabb, mivel törvényességi felhívás. 

 

Pandur Erika irodavezető  

 Arra az egy napra valakit helyettesítéssel kell megbízni, amíg a feladattal megbízott írja a 

jegyzőkönyvet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor szavazzunk, hogy tudomásul vettük a felhívás tartalmát. Aki ezzel egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

65/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a törvényességi felhívás és a 

jegyzői utasítás tartalmát, tudomásul veszi azt, valamint a kiadott jegyzői utasítás megerősíti. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

4./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem, elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság 

állásfoglalását. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a költségvetési rendelet módosítását. A 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

 

 

 



 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2016(IV.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 

az önkormányzat 2015. évi költségvetését 
 

a) 562 262 000 Ft költségvetési bevétellel 

b) 150 086 000 Ft finanszírozási bevétellel 
 

c) 573 714 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 534 057 000 Ft működési kiadással ezen belül 

c/a) 326 012 000 Ft személyi jellegű kiadással, 

c/b) 52 152 000 Ftmunkaadókat terhelő járulékkal, 

c/c) 118 118 000 Ft  dologi kiadással, 

c/d) 30 230 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,   

c/e) 7 545 000 Ft egyéb működési célú kiadással, 

c/2) 39 657 000 Ft  önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással 
 

d) 138 634 000 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „265 fő” szövegrész helyébe a „349 fő”, a „293 fő” 

szövegrész helyébe a „377 fő” szöveg lép. 
 

 

3. § 
 



A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

4. § 
 

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

5. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 

6. § 
 

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 

7. § 
 

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.  
 

8. § 
 

Ez a rendelet 2016. április 26-án 15.00 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

 

5./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdezem a bizottság elnökét, hogy megtárgyalták-e, és milyen állásfoglalás született. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja, valamint javasolja egy pénzügyi 

szakember alkalmazását. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a véleményem, hogy a teljesítésekre jobban oda kell figyelni. Aki elfogadja a 

beszámolót, kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

alkották: 

 

 

 

 



 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2016 (IV.26.)önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 

 

1. § 

 

(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az 

önkormányzat 2015. évi beszámolóját 

 

a)  512 646 000 Ft költségvetési bevétellel, 

b) 144 249 000 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 492 356 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

 c/1) 453 269 000 Ft működési, fenntartási kiadással  

 c/1a) 276 574 000 Ft személyi jellegű kiadással, 

 c/1b) 44 985 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal 

 c/1c) 104 983 000 Ft dologi kiadással, 

 c/1d) 20 095 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,  

 c/1e) 6 632 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 

 c/2) 39 087 000 Ft fejlesztési kiadással 

d) 132 187 000 Ft finanszírozási kiadással 

 

hagyja jóvá. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolója bevételi főösszegének 

előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet 

szerint fogadja el. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában a címenkénti működési, 

fenntartási kiadási – ezen belül kötelező – előirányzatok teljesítését, valamint a létszám 

alakulását a 2. melléklet 3., 10., 13., 16., 19., és 22. oszlopai szerint állapítja meg.  

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési 

jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 

 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak 

összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 



 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2015. 

évre teljesített kiadásait az 5. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. 

 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 2015. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet szerint 

állapítja meg. 

 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz 

változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. 

 

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását és annak szöveges 

indoklását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát a 9.1 melléklet szerint állapítja 

meg és a kötelezettséggel terhelt maradványt az önkormányzat és az intézmények részére a 9.2 

mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. 

 

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolójának rendeletében az  

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó 

mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 10. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

 

(11) A képviselő-testület az önkormányzat által 2015. évben nem adott közvetett támogatásokat. 

 

(12) Az önkormányzat 2015. évben többéves kihatással járó adósságállománnyal nem rendelkezett. 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti  

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet, 

b) az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 7/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 T ó t h n é  Verő Tünde      K e s e r ű  László 

           polgármester                            jegyző 

 

 

 

6./ A 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem volt ismeretlen ez az anyag sem. 

 

 



 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezt is elfogadtuk. Irén most kezdett dolgozni, így le tudják vonni a fizetéséből az összeget. 

2016-ra a testület elfogadott egy belső ellenőrzési tervet, amelyben elő van irányozva az 

utóellenőrzése az óvodának.  

 

Pandur Erika irodavezető  

 A belső ellenőrzésre vonatkozó szerződés még nincs aláírva. Megfelel-e a cég, aki tavaly 

is végezte? Ha minden rendben lesz, akkor megkötésre kerül a szerződés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én megfelelőnek tartom az akkori ellenőrzés eredményét. Ők dolgoznak Püspökladánynak 

is. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a 

belső ellenőrzési jelentést. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

66/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§-

ában foglaltakra, jóváhagyja a 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló 

jelentést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keserű László jegyző 

 

 

7./ Bérleti díjak megtárgyalása (óvoda ebédlője, kisteherautó) 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Az óvoda ebédlőjének 5000 Ft a bérleti díja, ami aránytalanul kevés összeg. Az életház 

15 000 Ft. Ezt valahogyan meg kellene határozni, hogy arányos legyen.  

 

Szabó László képviselő 

 Hogyan szokták kiadni az ebédlőt? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Az evőeszközöket mindig kérik. Sok rendezvényt szerveztünk mostanában. Az 

evőeszközöket el szoktuk kérni. De azt ott kell elmosogatni utána, a vízdíjat azután is kell 

fizetni. 

 

Szabó László képviselő 

 Óradíjat kellene kérni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Nehéz időre leszabályozni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha van főzés, akkor a konyha használatáért kelljen fizetni. 

 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 A tányérokat akkor is használják, ha hoznak ételt. A konyha bérlete 10 000 Ft, ezt jónak 

találom. Ha csak evőeszközt kérnek, akkor 3000 Ft. Az életház díja 10 000 Ft. A másik 

probléma a kisteherautó. Szeretnék a lakosok bérbe venni. Fuvarozni is tudnánk vele. Segítsük-

e a lakosokat. 

 

Szabó László képviselő 

 A tartós eszközöket bérbe adhatjuk, de csak akkor, ha mi adjuk hozzá a kezelő 

személyzetet, ez a véleményem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bérbeadást jó ötletnek tartom, de állat szállításra én nem adnám oda. 

 

Szabó László képviselő 

 Ez a 10 000 Ft plusz benzin díj szerintem korrekt. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nekem az a véleményem, hogy ezeket össze kellene gyűjteni, összeülni és egy következő 

alkalommal megtárgyalni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 A gépek, eszközök bérleti díjáról a következő alkalommal határozunk. Most határozzunk 

az intézmények bérleti díjairól. Aki elfogadja az ebédlő és evőeszköz bérlése 8000 Ft, a konyha 

bérleti díja 10 000 Ft és az Életház bérleti díja 10 000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

67/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat által 

fenntartott intézmények bérleti díját az alábbi összegekben határozza meg: 

 Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda ebédlőjének és az evőeszközöknek a bérleti díja: 

8000 Ft/alkalom 

 Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhájának bérleti díja: 10 000 Ft/alkalom 

 Életház bérleti díja: 10 000 Ft/alkalom 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

8./ Különfélék 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lali mondasz nekünk egy pár szót? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 A kollégánk talált egy pályázati felhívást, amelyben lehetőség lenne a szennyvízhálózat 

kiépítésére. Ő tud segítséget nyújtani ebben. Magát a pályázat írását egy külsős céggel el lehetne 

végeztetni.  

 

 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó lenne erről beszélnünk a közeli jövőben, mindenki olvassa el. A másik dolog, hogy 

Komádiban vadásznapot és kézműves vásárt tartanak, amelyre meghívják a település 

képviselőit is. A Sportegyesületnek szüksége van pályázathoz hozzájárulói nyilatkozatra az 

önkormányzat részéről, mely szerint az Ingatlant beruházás esetében 15 éves, felújítás esetében 

5 éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használhatja.  

 

Szabó László képviselő 

 Igazából tárgyi eszköz beszerzését tervezzük kb. 700 e Ft értékben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e hozzászólás? Aki támogatja, hogy a Szerep Községi Önkormányzat hozzájárulását 

adja a sportpályán tárgyi eszköz beruházás, felújítás elvégzésére, valamint kötelezettséget vállal 

arra, hogy beruházás esetében 10 éves, felújítás esetében 5 éves határozott időtartamon belül 

korlátozásoktól mentesen használja a Szerepi Sportegyesület, kérem, szavazzon. A szavazáskor 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

68/2016. (IV.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az Alkotmány utcai 

sportpályán tárgyi eszköz beruházás, felújítás elvégzésére, valamint kötelezettséget vállal arra, 

hogy a Szerepi Sportegyesület beruházás esetében 10 éves, felújítás esetében 5 éves határozott 

időtartamon belül korlátozásoktól mentesen használja azt. 

 

Határidő:      azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 


