
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 23-i 

testületi ülésének 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete:  

határozatai: 69 - 72 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 
1./ Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda kapacitásbővítésére pályázat 

benyújtása /Szóbeli előterjesztés/ 

Előadó: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 
 

69/2016. (V.23.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 23-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

70/2016. (V.23.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

71/2016. (V.23.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli 

támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázaton 

rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot nyújt be. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 



72/2016. (V.23.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda vonatkozásában pályázatot nyújt be, a 

pályázathoz szükséges 5 %-os önrészt vállalja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 

 
  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 23-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,  

Bácsó Balázsné, Kenéz Szilvia Magdolna, Mile Tünde Enikő, Szabó 

László, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Oláhné Rácz Edit pénzügyi főelőadó 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

    Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

   

   

   

Igazoltan távol tartózkodik: Győri Balázs képviselő 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1500 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket, és Galgócziné Gyányi Edit óvodavezetőt. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. 

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt. Aki ezzel egyet 

ért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

69/2016. (V.23.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 23-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A napirendi pontokat módosítással kívánom feltenni szavazásra. 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására 

2./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda kapacitásbővítésére pályázat 

benyújtása /Szóbeli előterjesztés/ 

 

 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben 

nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 6 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

70/2016. (V.23.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

1./ Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előterjesztést mindenki megkapta, át tudta nézni. A pénzügyes kollégák már 

összeállították az anyagot a pályázathoz. Jelen van Oláhné Rácz Edit pénzügyes 

dolgozó, amennyiben van kérdés tőle lehet kérdezni. 

 

Oláhné Rácz Edit pénzügyi főelőadó  

 A 2014. évi támogatások elszámolásával kapcsolatban a Magyar Államkincstár 

1.407.467 Ft jogtalanul igénybe vett állami támogatás visszafizetésére kötelezte az 

önkormányzatot. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 5 havi 

915.000 Ft hozzájárulás nem került megfizetésre. A 2015. évi költségvetési 

beszámolóban a normatíva elszámolás során 8.723.457 Ft fel nem használt támogatást 

kell visszafizetni. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás felé a meg nem 

fizetett működési hozzájárulás 1.662.134 Ft. Az önkormányzat szállítói tartozása 

1.217.985 Ft, mely közüzemi és egyéb számla tartozásokból áll. Az Országos Orvosi 

Ügyelet Nonprofit Kft. felé a lejárt számla tartozás 263.236 Ft. Így összesen 14.189.279 

Ft lejárt tartozásunk van, melyet sikeres pályázat esetén tudnánk kiegyenlíteni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előző testületi ülésen a beszámolóban benne volt, hogy 2,6 M Ft 

pénzmaradványa van az óvodának, ez át lett rakva az óvoda számlájára. Van e kérdés, 

hozzászólás? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez így rendben van szerintem. Azt lehet tudni, hogy mikor lesz elbírálva? 

 

Oláhné Rácz Edit pénzügyi főelőadó  

 Folyamatos az elbírálás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki támogatja a pályázat 

beadását, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 



71/2016. (V.23.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli 

támogatása és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás pályázaton 

rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot nyújt be. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

2./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda kapacitásbővítésére pályázat benyújtása 

/Szóbeli előterjesztés/ 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérem Galgócziné Gyányi Edit óvodavezetőt, hogy ismertesse velünk a 

pályázatot. 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 A tavalyi évben már ez a terv a testület elé került, de nem tudtuk megvalósítani. 

Most ismét van pályázati lehetőség, a tavalyi tervekhez képest nem történt benne 

lényeges változás, viszont szükséges a képviselő-testület részéről egy határozat a 

pályázat beadásához. A fejlesztés 50%-át lehet eszközbeszerzésre fordítani. Az önerő, 

amit vállalni kell 5%. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az önerő munkával kiváltható, ezt megpróbáljuk a közmunka keretében ledolgozni. 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Napelem, villamoshálózat, a gépeket szeretnénk szigetben elhelyezni a konyhában, 

ehhez újra kell tervezni. Ebédlőbútort terveztünk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Minden konstrukció benne van? 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Úgy kértem az árajánlatot, hogy a helyreállítás is benne legyen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ki készíti el a pályázatot? 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Az élelmezésvezetővel együtt mi készítjük el. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki támogatja a pályázat 

beadását, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 



72/2016. (V.23.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda vonatkozásában pályázatot nyújt be, a 

pályázathoz szükséges 5 %-os önrészt vállalja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás? 

 

Szabó László képviselő 

 A tornateremmel kapcsolatosan szeretném tájékoztatni a testületet. Voltam a 

tárgyaláson, azzal zárult a megbeszélés, hogy a 30 napos határozati időt 

meghosszabbították 45 napra, akkor fognak bármilyen választ is adni, ha nincs 

szerencsénk kb. fél évig is elhúzódhat az ügy. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1525 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


