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111/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Jegyzőkönyvvezető 

 

112/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Napirendi javaslat elfogadása 

 

113/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 

 
 

114/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó  

kiegészítő támogatása 

 

 

115/2016.(IX.27.)Képviselő-testületi határozat: 

Csatlakozási szándék Bursa Hungarica Ösztöndíj  

2017. évi pályázati fordulójához. 

 

 

116/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Települési önkormányzatok rendkívüli  

önkormányzati költségvetési támogatására 
 

 

 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-

i testületi ülésének 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete: 13-14 

határozatai: 111-116 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 
1./ Beszámoló Szerep Községi Önkormányzat féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat szándéknyilatkozatának megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 
111/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 27-i nyilvános 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Mile Mónikát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

112/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 



113/2016. (IX.270.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2016. I. félévi 

gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

114/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú tűzifa 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlásra. 

 

Szerep Községi Önkormányzat a szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

115/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2017. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

116/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

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

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

 

 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-i nyílt 

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, Győri Balázs, 

Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

    Kiss Simonka Katalin városgazdálkodási iroda 

    Oláh Sándor külső bizottsági tag 

 

Távol tartózkodik: Bácsó Balázsné képviselő   

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1400 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket és aljegyző urat. Megállapítom, hogy 

az ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. Bácsóné Edit jelezte hogy 

nem tud ma jelen lenni. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Mile Mónika 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: 

 

111/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 27-i nyilvános 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Mile Mónikát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

 

1./ Beszámoló Szerep Községi Önkormányzat féléves gazdálkodásáról 

2./ A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 

4./ Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra 

5./Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat szándéknyilatkozatának megtárgyalása 

6./ Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására 
 



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: 

 

112/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

1./ Beszámoló Szerep Községi Önkormányzat féléves gazdálkodásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A féléves gazdálkodásról mindkét bizottság tárgyalt, kérem a bizottsági elnököt 

ismertesse a javaslatot. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottságok megtárgyalták az Önkormányzat féléves gazdálkodását mindkét 

bizottság elfogadta és javasolja a Képviselő Testületnek is elfogadásra. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs kérnék egy szavazást. Aki az 

önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja, kérem, 

szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

113/2016. (IX.270.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2016. I. félévi 

gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

2./ A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottságok tárgyalták a rendelet módosítást, megkérem a bizottsági elnököt 

ismertesse a javaslatot. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottságok megtárgyalták a települési támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítását és elfogadták azt, elfogadásra javasolják a képviselő testület felé. 

 

 



 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás,kérdés, javaslat? Aki a rendelet módosítást elfogadja, 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatások  rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 

1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (I.) bekezdés 

8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (X. 27.) 

önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzat rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „ (1)  A települési támogatás típusai 

a) havi rendszerességgel nyújtott, 

aa) lakhatási támogatás, 

ab) gyógyszertámogatás. 

b) eseti jelleggel biztosított, 

ba) rendkívüli települési támogatás, 

bb) méltányossági rendkívüli települési támogatás. 

c) egyéb, 

ca) 90. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási    

díjának támogatása, 

cb ) temetési kölcsön." 
 

(2)  A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„(3)  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatások a jegyző, az (1) bekezdés 

b), c) pontjában és a (2) bekezdésben megállapított támogatások a polgármester 

hatáskörébe tartoznak.”  
 

2. § 
 

(1) A Rendelet IV. fejezete a következő fejezetcímmel egészül ki: 
 

„IV. fejezet 

 

Eseti jelleggel biztosított települési támogatások” 
 

 (2) A Rendelet IV. fejezete a következő 7/A. alcímmel egészül ki: 
 

„7/A. Eseti jelleggel biztosított méltányossági rendkívüli települési támogatás 
 

11/A. § 
 

(1)  Méltányosságból eseti jelleggel pénzbeli ellátásként méltányossági települési támogatás 

állapítható meg abban az esetben, ha az adott évi költségvetésben ezen jogcímen 

elkülönített előirányzat időarányos része rendelkezésre áll. 
 

(2)  A méltányossági települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 
 

(3) A polgármester méltányossági jogkörében eljárva a kérelmező sajátos egyedi 

élethelyzetére, körülményeire tekintettel méltányossági települési támogatást állapíthat 

meg. 
 

(4)  A méltányosság gyakorlása során mérlegelni kell továbbá az ellátott 

a. életkorát, 

b. testi, lelki egészségállapotát, 

c. egyéb családi körülményeit. 
 

(5)  Méltányossági települési támogatás megállapítására irányuló kérelem nyújtható be, abban 

az esetben, ha a kérelmező a települési támogatásra e rendelet alapján jövedelmi helyzete 

alapján nem jogosult. 
 

(6)  Méltányossági települési támogatás a jogosult családjában egy éven belül egy alkalommal 

kerülhet megállapításra. 
 

(7) A méltányossági települési támogatás legkisebb összege 5 000 forint, legmagasabb összege 

30 000 forint.” 
 

3. § 
 

A Rendelet a következő IV/A. fejezettel egészül ki: 



 

„IV/A. Fejezet 
 

Egyéb települési támogatások 
 

7/B. 90. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási  

közszolgáltatási díjának támogatása 
 

11/B. § 
 

(1)  Természetbeni ellátásként hulladékszállítási díjkedvezmény igénybevételére jogosult 

jövedelmére tekintet nélkül az a 90. életévét betöltött személy, aki az adott címen egyedül 

él, vagy ha kizárólag házastársával, élettársával vagy egyenesági hozzátartozójával él egy 

háztartásban és az adott címen más személy sem bejelentett lakó-, sem tartózkodási hellyel 

nem rendelkezik. 
 

(2)  A kedvezményt csak a jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlanra lehet igénybe venni. 
 

(3)  A méltányossági települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 
 

(4) A hulladékszállítási díjkedvezmény a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjától illeti 

meg. A támogatás megállapítása határozatlan időre történik. 
 

(5) A hulladékszállítási díjkedvezmény havi összege egyszemélyes háztartás esetében 60 literes 

űrmértékű gyűjtőedény, kétszemélyes háztartás esetében 80 literes űrmértékű gyűjtőedény 

ürítési díjának egy hónapra eső összege. 
 

(6)  A kedvezményt meg kell szüntetni, ha jogosult körülményeiben a jogosultsági feltételeket 

érintő változás következik be.  
 

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hulladékszállítási 

kedvezményre vonatkozóan a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-vel megállapodást kössön. 
 

7/C. Temetési kölcsön 
 

11/C. § 
 
(1)  Kamatmentes temetési kölcsön biztosítható annak a személynek 

a)  aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, 

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.  
 

(2) A temetési kölcsön megállapítása iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 
 



(3) A kamatmentes temetési kölcsön összege legfeljebb 100 000 forint, de nem haladhatja meg 

a temetési költségek mérsékléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összegével 

csökkentett, számlákkal igazolt temetési költséget. 
 

(4) A kölcsön összegét legfeljebb 12 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, 

minden hónap 15. napjáig. 
 

(5)  Amennyiben a kötelezett a részletet 3 hónapon keresztül nem fizeti meg, meg kell vonni a 

részletfizetési kedvezményt és a kölcsön még vissza nem fizetett részét 30 napon belül egy 

összegben kell visszafizetni. 
 

(6) A kölcsönt felvevő a részletfizetési kedvezmény megvonását követően az önkormányzattól 

támogatásban mindaddig nem részesülhet, amíg visszafizetési kötelezettségének 

maradéktalanul nem tesz eleget.” 
 

4. § 
 

A Rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. 
 

5. § 
 

A Rendelet a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki. 
 

6. § 
 

A Rendelet a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki. 
 

7. § 
 
Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba és 2016. október 2-án hatályát veszti. 

 

 

 

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

               polgármester                                                                                     jegyző 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a ../…. .(.. . ..) önkormányzati rendelethez  

„7.  melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

a méltányossági rendkívüli települési támogatás 

megállapítására 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:....................................................................................................................... 

1.1.2.Születési neve:......................................................................................................... 

1.1.3. Anyja neve:............................................................................................................. 

1.1.4.Születés helye, ideje (év, hó, nap):......................................................................... 

1.1.5.Lakóhelye:............................település....................................utca………..házszám 

1.1.6.Tartózkodási helye:..............................település..............utca/út/tér..........házszám 

1.1.7.TAJ szám:...................................1.1.8.Állampolgársága:......................................... 

1.1.9. Családi állapota: nőtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált(bírósági határozat 

száma:…………………………..), különélő, özvegy* 

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 Név és születési név is Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító  

Jele 

2     

3     

4     

5     

6     

A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli* 



A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos, családtag, főbérlő, albérlő, 

egyéb:……………………………………… 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

Kérem, hogy részemre méltányossági rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek 

kiutalni*: 

A méltányossági rendkívüli települési támogatást az alábbi okból igénylem: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

Szerep, …………………………….          

  ………………………………………………………… 

                                                                                                           kérelmező 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban:  

 

Jövedelem típusa 

 

Kérelmező 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

     

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből 

származó 

     



Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

     

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

     

Önkormányzat, járási 

hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított 

ellátások  

     

Egyéb jövedelem 
     

Összes jövedelem 

 

 

Egy főre jutó jövedelem 
 

3. Nyilatkozatok 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Szerep, ............................................... 

….........................                                                            ….....................................................

. 

kérelmező aláírása                                                            a háztartás nagykorú tagjainak                       

                                                                                                               aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a ../…. .(.. . ..) önkormányzati rendelethez 
 

„8. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M 
 

hulladékszállítási díjkedvezményhez 

 

Név: ______________________________________________________________________  

 

Leánykori név: ______________________________________________________________  

 

Születési helye: _____________________________________________________________  

 

Születési ideje: ______________________________________________________________  

 

Anyja neve: ________________________________________________________________  

 

Lakóhelye: Szerep,  __________________________________________________________  

 

Tartózkodási helye: __________________________________________________________  

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ______________________________________  

 

Telefonszám:_____________________(megadása nem kötelező, de az ügyintézést segítheti) 

 

Edényzet sorszáma (a kuka tetején feltüntetett azonosító) ____________________________  

 

Közös háztartásban élők adatai: ________________________________________________  

 

Név: ______________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________  

 

Szül. idő: __________________________________________________________________  

 

Munkahely: ________________________________________________________________  

 

Havi jövedelme: ____________________________________________________________  
 
A fenti lakcímen a fent felsorolt személyeken kívül bejelentett lakóhellyel illetve tartózkodási 

hellyel senki nem rendelkezik.  
 
Alulírott anyagi- és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent leírtak a valóságnak 

megfelelnek. Amennyiben valótlan adatokat közöl, a jogtalanul felvett összeget köteles 

visszafizetni.  
 
Értesítést nem kérek az eljárás megindításáról. 
 
Szerep, 20 ___________________ 

 

                                                                                                             kérelmező” 



 3. melléklet a ../…. .(.. . ..) önkormányzati rendelethez 

„9. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M 

temetési kölcsön megállapítására 

1. Személyi adatok 

 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  ..........................................................................................................................  

1.1.2. Születési neve:  ...........................................................................................................  

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................  

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap) ..............................................................................  

 

1.1.5. Lakóhelye: ........... irányítószám ................................................................ település  

................................. utca/út/tér ......... házszám ......... épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: ............ irányítószám ................................................. település 

................................ utca/út/tér ........ házszám ........... épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  .......................................................................  

 

1.1.8. Állampolgársága:  .......................................................................................................  

1.1.9. Családi állapota: nőtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált(bírósági határozat 

száma: …………………………..), különélő, özvegy* 

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

 

 

 



1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

 Név és születési név is 
Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Anyja neve 

Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 

2     

3     

4     

5     

6     

 a megfelelő rész aláhúzandó 

Kérelem 

………………………….. Ft összegű temetési kölcsön megállapítását. 

A temetési kölcsön folyósítását ………….……………………………………… részére 

(címe/székhelye: ……………………………………………………………………………) 

………………….. - …………………….. - ………………… számlára utalással kérelem. 

 

Nyilatkozom 

Hogy ……………………….. (az elhunyt személy neve) elhunyt személy eltemettetéséről 

(utolsó lakcíme: ………………………., elhalálozásának időpontja: …………………….) 

bár arra nem voltam köteles 

mivel arra köteles voltam                       magam gondoskodom 

Az elhunyt személy eltemettetésére nem voltam köteles, mert  ...............................................  

Az eltemettetésről arra tekintettel gondoskodtam, mert  ..........................................................  

Az elhunyt személy eltemettetésre köteles voltam, mert  .........................................................  

A temetés időpontja: ………………………………………….. 

A temetkezési szolgáltató neve/elnevezése:  ............................................................................  

Igazolásul csatolom: ……………………………….. (név) temetésről kiállított számlát, 

 halotti anyakönyvi kivonatot. 

A megállapított kölcsön összegét visszafizetem, a visszafizetést az önkormányzattal külön 

megkötendő szerződésben is vállalom. 



2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban:  

 

Jövedelem típusa 

 

Kérelmező 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszony-

ból származó ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó 

     

Társas és egyéni vállalko-

zásból, őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

     

Táppénz, gyermekgondo-

zási támogatások 

     

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

     

Önkormányzat, járási hiva-

tal és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások  

     

Egyéb jövedelem 
     

Összes jövedelem 
 

Egy főre jutó jövedelem 
 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Szerep, ...............................................…......................... 

 ……………………………. …………………………………………. 

 kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása” 



3./Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottságok tárgyalták a rendelet módosítást, megkérem a bizottsági elnököt 

ismertesse a javaslatot. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottságok tárgyaltak az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról és elfogadták azt, elfogadásra javasolják a 

képviselő testület felé. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás? Aki a rendelet módosítást elfogadja, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásról szóló 

11/2016(VII.14) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 

88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (I.) bekezdés 19. pontja és a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 33.§ (I.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 9/2016 ( VII. 13. ) 

önkormányzat rendelet 5.§-a (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék ( zöldhulladék) 

elhelyezését a képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Szerep , Széchenyi u.-Kölcsey u. 

kereszteződésénél fekvő 495 Hrsz.-ú terület. Közszolgáltató a zöldhulladék elhelyezésének 

lehetőségét az általa üzemeltetett létesítményben egész évben, folyamatosan biztosítja, a 

fenyőfa hulladékot január hónapban két alkalommal- előre meghatározott  időpontokban – 

elszállítja.” 

2.§. 

 

Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba és 2016. október 2-án hatályát veszti. 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde        Keserű László 

polgármester         jegyző 

 

 



 

4./ Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megjelent a pályázat,  képviselő testület döntése szükséges a pályázat beadásához, 

központilag határozzák meg milyen mennyiségre vagyunk jogosultak, önerőt nem 

igényel. Megkérem a bizottsági elnököt ismertesse a Népjóléti bizottság javaslatát. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság megtárgyalta és a pályázat benyújtását támogatja szociális 

célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, a határozati javaslat alapján. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tavalyi évhez hasonlóan szén vásárlásra adjuk be. Van-e még hozzászólás? Aki a 

határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

114/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú tűzifa 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlásra. 

 

Szerep Községi Önkormányzat a szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

 

 

5./Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat szándéknyilatkozatának megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a szándéknyilatkozatot a bizottság 

tárgyalta. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság megtárgyalta a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

szándéknyilatkozatáról és támogatta a bizottság a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

115/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2017. évi pályázati fordulójához. 

 



Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

6./ Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatására 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem az első, hanem a második körbe adtuk le de van lehetőségünk harmadik körben 

pályázni. A villanyt, vizet, gázt muszáj vagyunk fizetni arról nincsen számlánk, amit 

benyújthatunk az a közös hivatal és a segítő kezek felé fenn álló fizetési kötelezettség. Ha csak 

ennyit kapunk ez is jó. Ezzel kapcsolatban tárgyalt a Népjóléti bizottság is. 

 

Mile Tünde képviselő 

 A Népjóléti Bizottság tárgyalt pályázat benyújtásáról települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására és elfogadásra javasolja a képviselő 

testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

116/2016. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

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

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

 

 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás, kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs más hozzászólás, 

az ülést bezárom. 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1420 órakor bezárja. 

 

 

k.m.f. 

 



Szerep Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
4163 Szerep, Nagy-utca 53. 

Tel.: 54 / 516-005 

Fax.: 54 / 516-002 

E-mail: szerep.pmh@freemail.hu 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 
 

 

Szerep Község Képviselő-testülete 2016. szeptember 27-én (kedd) ülést tart, melyre ezennel 

meghívom. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  

 

Az ülés kezdési ideje: 14.00 óra 

 

 

Napirendi-javaslat: 

 

1./ Beszámoló Szerep Községi Önkormányzat féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat szándéknyilatkozatának megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Pályázat benyújtása települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

A Képviselő-testületi ülés határozatképessége érdekében minden képviselő jelenlétére 

számítok. 

 

 

Indokolt távolmaradását, kérem, előre jelezze. 

 

Szerep, 2016. szeptember 15. 

 

 

 

          Tóthné Verő Tünde 

               polgármester 





Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep, Nagy u. 53. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 

 

az önkormányzat 
 

2016. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról 

 

 

 1. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása 2016. 

június 30-ig 

 

 2. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási 

kiadásainak alakulása 2016. június 30-ig 

 

 3. melléklet Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztései és fejlesztési jellegű 

kiadásainak alakulásáról 2016. június 30-ig 

 

 4. melléklet Összesítő Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeiről és 

kiadásairól 2016. június 30-ig 

 

 5. melléklet Szerep Községi Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2016. június 30-ig 
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A képviselő-testület a 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendeletével fogadta el az 

önkormányzat 2016. évi költségvetését. 

 

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása 

volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzat időarányos beszedését, kiadások 

esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. 

 

Az eredeti költségvetés elfogadásakor a működési bevételek és kiadások tekintetében 

költségvetési hiány megszüntetésére 15 571 e Ft átvett pénzeszköz került beállításra. 

 

A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Szerep Községi 

Önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 3. melléklet „III. Önkormányzatok 

rendkívüli támogatása” elnevezésű forrásként kezelt 25 000 millió Ft-ból történő támogatás 

elnyerése érdekében. A fent említett tartalékra 2016. szeptember 30-ig lehet pályázatot 

benyújtani. A Szerep Községi Önkormányzat által beadott pályázat elbírálása még 

folyamatban van. 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2015. (XI. 24.) önkormányzati 

testületi határozata értelmében 2016. évre vonatkozóan 3 500 e Ft likvid hitel felvételéről 

döntött.  

 

 

 

BEVÉTELEK (1. melléklet) 

 

I/1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 

 

Szerep Községi Önkormányzat 

 

Város és községgazdálkodás feladaton a teljesítés az alábbi tételekből tevődik össze: 

 

- sertés értékesítés                                                                         937 e Ft 

- mázsálás, piachasználat, bérleti díj bevétel                             1 022 e Ft 

- egyéb működési bevétel                                                             635 e Ft 

- szippantásból származó bevétel                                                 792 e Ft 

- visszaigényelhető ÁFA                                                               92 e Ft 

                                                                                                   3 478 e Ft 

 

Továbbszámlázott költségek bevétele a számlázásnak megfelelően alakult. 

 

A Startmunka program bevétel feladaton minimális teljesítés mutatkozik. 

 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

 

Az intézmény működési bevételének jelentős részét a térítési díjak adják, mely jogcímen          

5 984 e Ft bevétel folyt be. További működési bevételek: a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 

visszaigényelt általános forgalmi adó 3 006 e Ft, egyéb bevétel 70 e Ft. 
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I/2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 

 

Az adóbevételek az időarányos teljesítésnek megfelelően folytak be. 

 

I/3. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 

 

A Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaságtól a bevétel az év első felében nem 

realizálódott. 

 

A Startmunka és közfoglalkoztatás támogatása az igénylésnek megfelelően megérkezett. 

 

 

II. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK 

 

Az önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, illetve a költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben és 

igénylésnek megfelelően érkeztek az önkormányzat számlájára. 

 

 

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 

 

A táblázat a 2016. évi Startmunka programmal kapcsolatos bevételeket tartalmazza. 

 

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. melléklet) 

 

Szerep Községi Önkormányzat 

 

Közutak üzemeltetése 

 

Ezen a feladaton a Keményi út javítása történt meg 1 km-es szakaszon. 

 

Közvilágítás 

 

A teljesítés az áramdíj esetében a 2015. november – 2016. márciusig tartó időszakra 

vonatkozik, a karbantartás esetében nem történt kifizetés. 

 

Város és községgazdálkodás 

 

A feladaton mutatkozó dologi kiadások teljesítésének tételei: 

- orvosi ügyelet      658 e Ft 

- pénzügyi műveletek díja   1 102 e Ft 

- takarmány   1 703 e Ft 

- üzemanyag                 305 e Ft 

- üzemeltetési anyagok beszerzése   2 139 e Ft 

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   1 358 e Ft 

- ÁFA befizetés NAV-nak       496 e Ft 

- biztosítási díjak      296 e Ft 

- egyéb dologi kiadások   3 481 e Ft 

  Összesen:            11 538 e Ft 
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Képviselő-testület működése 

 

A közös önkormányzati hivatal 2015. évi működéséhez szükséges önkormányzati 

hozzájárulás 1 547 e Ft, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetében 867 e Ft, melyek teljesítése 2016. I. félévben 

megtörtént. A 2016. évi hozzájárulás időarányos befizetése az év első felében egyik esetben 

sem realizálódott. 

 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

 

A teljesítések összetétele az alábbiak szerint alakult: 

Települési támogatás: 

= Átmeneti segély 373 e Ft 

= Temetési támogatás 275 e Ft 

= Lakhatási támogatás 1 638 e Ft 

= Gyógyszertámogatás 81 e Ft 

- Köztemetés 956 e Ft 

- Szociális célú tüzelőanyag vásárlás 2 255 e Ft 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj    120 e Ft 

 Összesen: 5 698 e Ft 

 

Tanyagondnoki szolgálat 

 

Dologi kiadások összetétele: 

- busz karbantartás, anyagköltség, biztosítás, parkolás 130 e Ft 

- üzemanyag költség 501 e Ft 

- telefondíj 98 e Ft 

    Összesen:                                                                        729 e Ft 

 

Könyvtári szolgáltatás 

 

A személyi jellegű kiadások és a járulékok teljesítése a tervezettnek megfelelően alakultak. A 

dologi jellegű kiadások túlteljesítést mutatnak, melynek oka, hogy riasztórendszer telepítésére 

került sor a könyvtár épületében. 

 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

 

A kiadási előirányzat az időarányosnak megfelelő teljesítést mutat. 

 

 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (3. melléklet) 

 

Szerep Községi Önkormányzat 

 

A 2016. évi Startmunka keretében az alábbi nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésére került 

sor: aprítékoló gép, tésztavágó gép, fúrógép, vésőkalapács, sterimo, láncfűrész, fűkasza, 

sarokcsiszoló, hidrofor, gyalugép, körfűrész, ipari varrógép, cirokseprű varrógép, cirokseprű 

fésülőgép, cirokseprű kötőgép, szárzúzó, állatbefogó, homlokrakodó, kisteherautó. 
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A képviselő-testület döntése értelmében megvételre került két ingatlan, összesen 346 e Ft 

értékben. 

 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

 

Az intézménynél zöldségszeletelő gép beszerzése történt. 

 

 

A költségvetési hiány fedezetére betervezett 15 571 e Ft összegű pénzeszköz átvétel 

teljesülése nem mondható biztosnak, mivel ez idáig nem történt meg a rendkívüli 

önkormányzati támogatás elbírálása. 
 

Fentiekre tekintettel a 2016. év hátralévő részében fokozott figyelmet kell fordítani a 

kötelezettségvállalásra, a kiadásokat vissza kell fogni a lehetőségeknek megfelelően. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról 

készült tájékoztatót fogadja el. 

 

 

 

Szerep, 2016. augusztus 23. 

 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde 

 polgármester 



1. melléklet

Adatok e Ft-ban

Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

máj. 31-én

Teljesítés
Teljesítés 

%-a

I. Működési bevételek összesen 430 002 432 002 192 316 44,52%

1. Működési bevételek 17 865 19 865 14 447 72,73%

- Szerep Községi Önkormányzat 5 200 7 200 5 387 74,82%

 =Város és községgazdálkodás 5 000 5 000 3 478 69,56%

 =Köztemető 200 200 141 70,50%

 =Továbbszámlázott költségek bevétele 0 2 000 969 48,45%

 =Könyvtár bevétele 0 0 5

 =Startmunka program bevétele 0 0 794

- Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 12 665 12 665 9 060 71,54%

2. Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek 16 613 16 613 9 898 59,58%

- Szerep Községi Önkormányzat 16 613 16 613 9 898 59,58%

Magánszemélyek kommunális adója 1 136 1 136 478 42,08%

Iparűzési adó 13 161 13 161 8 213 62,40%

Gépjármű adó 2 143 2 143 1 157 53,99%

Adópótlék, bírság 173 173 50 28,90%

3. Működési célú támogatásértékű bevételek 395 524 395 524 167 971 42,47%

- Szerep Községi Önkormányzat 395 524 395 524 167 961 42,47%

 =Város és községgazdálkodás:

   *Egységes területalapú támogatás 780 780 0 0,00%

   *Pénzeszköz átvétel működésre 15 571 15 571 0 0,00%

 =Mezei őrszolgálat támogatása 1 080 1 080 532 49,26%

 =Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság 1 600 1 600 0 0,00%

 =Család- és nővédelem OEP finanszírozás 3 536 3 536 1 728 48,87%

 =2015. évről áthúzódó Startmunka támogatása 23 000 23 000 17 358 75,47%

 =2016. évi Startmunka támogatása 290 731 290 731 62 247 21,41%

 =Közfoglalkoztatás támogatása 59 226 59 226 86 066 145,32%

 =Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 0 0 30

- Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 0 0 10

4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 0 0 0

- Szerep Községi Önkormányzat 0 0 0

II. Központi költségvetésből kapott támogatások 117 912 119 301 62 341 52,26%

1.
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatása ( költségvetési törvény 2. mell. szerint)
117 912 117 992 60 944 51,65%

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 714 16 714 8 722 52,18%

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 

támogatása
42 045 42 045 21 506 51,15%

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

 = A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 21 365 21 365 11 110 52,00%

 = Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása 2 500 2 500 1 300 52,00%

 = Gyermekétkeztetés támogatása 33 464 33 464 17 278 51,63%

 = Szociális ágazati pótlék 0 80 80 100,00%

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 824 1 824 948 51,97%

2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 258 346 134,11%

Szerep Községi Önkormányzat

2016. évi bevételeinek alakulása 2016. június 30-ig

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

1. oldal



Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat 

máj. 31-én

Teljesítés
Teljesítés 

%-a
Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 0 258 346 134,11%

3. Elszámolásból származó bevételek 0 1 051 1 051 100,00%

III. Felhalmozási bevételek 14 196 14 196 12 075 85,06%

1. Felhalmozási bevételek 14 196 14 196 12 075 85,06%

- Szerep Községi Önkormányzat 14 196 14 196 12 075 85,06%

 =2016. évi Startmunka támogatása 14 196 14 196 12 060 84,95%

 =Mezei őrszolgálat támogatása 0 0 15

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0

- Szerep Községi Önkormányzat 0 0 0

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0

- Szerep Községi Önkormányzat 0 0 0

Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III) 562 110 565 499 266 732 47,17%

IV.
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom 

nélküli bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele 19 802 32 352 0

- Szerep Községi Önkormányzat 19 802 29 749 0

 =Működési pénzmaradvány 19 802 29 749 0

2015. évről áthúzódó Startmunka 4 927 4 927

Közfoglalkoztatás 12 330 12 330

Csonkatorony állagmegóvása 400 400

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 2 145 2 145

Előirányzat szállítói kötelezettségekre, intézményfinanszírozásra 0 9 947

 =Fejlesztési pénzmaradvány 0 0

- Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány 0 2 603 0

Önkormányzat jóváhagyott bevételei a hiány belső finanszírozási 

bevételeivel együtt (I+II+III+IV)
581 912 597 851 266 732 44,62%

2. oldal



Adatok e Ft-ban

E. M. Teljesítés E. M. Teljesítés E. M. Teljesítés E. M. Teljesítés E. M. Teljesítés E. M. Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I.1. Kötelező feladatok

1. Közutak üzemeltetése 1 130 1 130 300 26,55% 1 130 1 130 300

2. Közvilágítás 3 584 3 584 940 26,23% 3 584 3 584 940

3. Köztemető fenntartása 610 610 68 11,15% 610 610 68

4. Város és községgazdálkodás 1,0 23 966 33 878 13 291 39,23% 2 668 2 668 1 326 728 728 427 20 570 30 482 11 538

5. Képviselő-testület működése 7,0 22 144 22 144 8 461 38,21% 9 983 9 983 4 141 2 551 2 551 1 194 1 011 1 011 712 8 599 8 599 2 414

6. Háziorvosi alapellátás 500 500 233 46,60% 500 500 233

7. Család- és nővédelem 2 836 2 836 1 652 58,25% 2 836 2 836 1 652

8. Pénzbeli és természetbeni ellátások 10 445 10 445 5 578 53,40% 2 145 2 145 2 255 8 300 8 300 3 323

9. Tanyagondnoki szolgálat 1,0 5 303 5 445 2 138 39,27% 2 206 2 318 1 089 597 627 320 2 500 2 500 729

10. Könyvtári szolgáltatás 1,0 2 590 2 590 1 501 57,95% 1 668 1 668 735 458 458 219 464 464 547

11. 2015. évről áthúzódó Startmunka 15,5 27 927 27 927 19 125 68,48% 24 605 24 605 15 361 3 322 3 322 3 372 0 0 392

12. 2016. évi Startmunka 197,5 295 683 295 683 89 599 30,30% 223 532 223 532 54 271 30 177 30 177 7 348 41 974 41 974 27 980

13. Közfoglalkoztatás 64,0 73 815 73 815 49 824 67,50% 63 834 63 834 41 307 8 618 8 618 6 731 1 363 1 363 1 786

14. Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai 0 2 000 1 409 70,45% 0 2 000 1 409

I.1. Kötelező feladatok összesen 287,0 470 533 482 587 194 119 40,22% 328 496 328 608 118 230 46 451 46 481 19 611 78 687 90 599 50 541 8 300 8 300 3 323 8 599 8 599 2 414

I.2. Önként vállalt feladatok

1. Képviselő-testület: civil szervezetek támogatása 1 850 1 850 842 45,51% 0 0 122 1 850 1 850 720

2. Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat 1,0 2 662 2 736 1 234 45,10% 1 700 1 758 850 462 478 256 500 500 128

3. Pénzbeli és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 210 210 120 57,14% 210 210 120

4. Csonkatorony állagmegóvása 400 400 435 108,75% 400 400 435

I.2. Önként vállalt feladatok összesen 1,0 5 122 5 196 2 631 50,64% 1 700 1 758 850 462 478 256 900 900 685 210 210 120 1 850 1 850 720

I. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 288,0 475 655 487 783 196 750 41,36% 330 196 330 366 119 080 46 913 46 959 19 867 79 587 91 499 51 226 8 510 8 510 3 443 10 449 10 449 3 134

II. Önkormányzati intézmény

II. Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 17,0 88 206 91 465 45 302 49,53% 42 027 42 951 19 468 11 241 11 490 5 302 34 938 37 024 20 532

I-II. MŰKÖDÉSI  KIADÁSOK  ÖSSZESEN 305,0 563 861 579 248 242 052 41,79% 372 223 373 317 138 548 58 154 58 449 25 169 114 525 128 523 71 758 8 510 8 510 3 443 10 449 10 449 3 134

ellátottak pénzbeli juttatása
cím megnevezése, alcím megnevezése

munkaadókat terh. jár. és szoc. 

hozzájárulási adó
dologi jellegű kiadás

összes kiadás

K  I  A  D  Á  S  B  Ó  L

2.  melléklet

Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2016. június 30-ig 

teljesítés             

%                                         
sz.

lét- 

szám 

(fő)

személyi jellegű kiadások egyéb működési célú kiadások

1. oldal



3. melléklet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat

Módosított 

előirányzat
Teljesítés Teljesítés %

Szerep Községi Önkormányzat 18 051 18 086 14 210 78,57%

1. Család- és nővédelem, felújítás 700 700 0 0,00%

2. 2016. évi Startmunka 15 851 15 851 13 829 87,24%

3. Pályázatok önerejéhez kapcsolódó tartalék 1 500 1 500 0 0,00%

4. Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat 0 35 35 100,00%

5. Ingatlan vásárlás: Csokonai u. 13. 0 0 230

6. Ingatlan vásárlás: Nagy u. 46. 0 0 116

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 0 517 314 60,74%

1. Zöldségszeletelő gép vásárlása

18 051 18 603 14 524 78,07%

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI FEJLESZTÉSI, ILLETVE

2016. június 30-ig

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

1. oldal



4. melléklet

Adatok e Ft-ban

Szerep Községi 

Önkormányzat

Szerepi Kelemen 

Hétpettyes Óvoda

Önkormányzat és 

intézmény összesen

Teljesítés %-

a

A. Eredeti előirányzat 549 445 12 665 562 110

A. Módosított előirányzat május 31-én 552 834 12 665 565 499

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK teljesítés június 30-án 257 662 9 070 266 732 47,17%

B.1. Központi, irányítószervi támogatás

Eredeti előirányzat 75 541 75 541

Módosított előirányzat május 31-én 76 714 76 714

Központi, irányító szervi támogatás teljesítés június 30-án 36 465 36 465 47,53%

B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)

Eredeti előirányzat 19 802 0 19 802

Módosított előirányzat május 31-én 29 749 2 603 32 352

Előző évi  maradvány igénybevétele teljesítés június 30-án 29 749 2 603 32 352 100,00%

B.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Eredeti előirányzat 0

Módosított előirányzat május 31-én 0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítés június 30-án 0

B.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

Eredeti előirányzat 0 0

Módosított előirányzat május 31-én 0 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés június 30-án 0 0

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat 19 802 75 541 95 343

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat május 31-én 29 749 79 317 109 066

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN teljesítés június 30-án 29 749 39 068 68 817 63,10%

569 247 88 206 657 453

582 583 91 982 674 565

287 411 48 138 335 549 49,74%

A. SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi  működési, fenntartási kiadásai  (2. melléklet)

Eredeti előirányzat 475 655 88 206 563 861

Módosított előirányzat május 31-én 487 783 91 465 579 248

Szerep Községi Önkormányzat  2016. évi  működési, fenntartási kiadásai teljesítés június 30-án 196 750 45 302 242 052 41,79%

Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai  (3. melléklet)

Eredeti előirányzat 18 051 0 18 051

Módosított előirányzat május 31-én 18 086 517 18 603

Szerep Községi Önkormányzat  2016. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés 

június 30-án
14 210 314 14 524 78,07%

Általános tartalék 

Eredeti előirányzat 0

Módosított előirányzat május 31-én 0

Általános tartalék teljesítés június 30-án 0

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK eredeti előirányzat 493 706 88 206 581 912

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én 505 869 91 982 597 851

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK teljesítés június 30-án 210 960 45 616 256 576 42,92%

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 

Központi, irányító szervi támogatás

Eredeti előirányzat 75 541 75 541

Módosított előirányzat május 31-én 76 714 76 714

Központi, irányító szervi támogatás  teljesítés június 30-án 36 465 36 465 47,53%

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat 0 0

Módosított előirányzat május 31-én 0 0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés június 30-án 3 918 3 918

 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat 0 0

Módosított előirányzat május 31-én 0 0

 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése teljesítés június 30-án 25 925 25 925

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat 75 541 0 75 541

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat május 31-én 76 714 0 76 714

B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN teljesítés június 30-án 66 308 0 66 308 86,44%

569 247 88 206 657 453

582 583 91 982 674 565

277 268 45 616 322 884 47,87%

0 0 0

0 0 0

10 143 2 522 12 665

b)

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2016. ÉVI  KIADÁSAI

MEGNEVEZÉS

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK  (1. melléklet I.-III.) 

I.

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI  BEVÉTELEI

II.

KIADÁSOK ÖSSZESEN TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN

c)

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

a)

b)

ÖSSZESÍTŐ  SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2016. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2016. JÚNIUS 30-IG

III.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat május 31-én

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE  eredeti előirányzat

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE  módosított előirányzat május 31-én

c)

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE  TELJESÍTÉS JÚNIUS 30-ÁN

KIADÁSOK ÖSSZESEN  módosított előirányzat május 31-én

KIADÁSOK ÖSSZESEN Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat

a)



5. melléklet

adatok e Ft-ban

Saját 

forrásból

 + 

Megtakarítás

  - Többlet 

felh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11-10

I. KÖTELEZŐ FELADAT

1 Települési támogatás 7 100 7 100 2 367 7 100 7 100 2 367 -4 733

a átmeneti segély 500 500 373 500 500 373

b temetési támogatás 300 300 275 300 300 275

c lakhatási támogatás 6 000 6 000 1 638 6 000 6 000 1 638

d gyógyszertámogatás 300 300 81 300 300 81

2 Köztemetés 1 200 1 200 956 1 200 1 200 956 -244

3 Szociális célú tüzelőanyag vásárlás 2 145 2 145 2 255 2 145 2 145 2 145 0 0 110 110

Kötelező feladatok összesen 10 445 10 445 5 578 2 145 2 145 2 145 8 300 8 300 3 433 -4 867

II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

1 Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás 210 210 120 210 210 120 -90

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen 210 210 120 0 0 0 210 210 120 -90

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások alakulása 2016. június 30-ig

Eredeti 

előirányzat
Teljesítés

Módosított 

előirányzat

Módosított 

előirányzat

Saját forrás

Teljesítés

Megnevezés
Eredeti 

előirányzat
Teljesítés

Módosított 

előirányzat

KIADÁS Központi költségvetés támogatása

Eredeti 

előirányzat



Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep Nagy u. 53. 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 1/2015(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A Képviselő-testület 2015 februári testületi ülésén elfogadta a települési támogatások 

rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 

1/2015(II.24.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban:Rendelet). 

 

A Rendelet gyakorlatban történő alkalmazása során arra az álláspontra jutottunk, hogy 

bővíteni szükséges a települési támogatásban részesülők körét, akik életkoruk, vagy 

rendkívüli élethelyzetük okán segítségre szorulnak. 

 

A rendelet hatályba lépését követően több alkalommal előfordult olyan rendkívüli élethelyzet, 

amikor családoknak, személyeknek szüksége lett volna települési támogatásra, de a rendelet 

jelenlegi felső határos szabályozása nem tette törvényesen lehetővé ezen szerepi lakosok 

részére történő segítségnyújtást. Tekintettel arra, hogy ezek igen ritkán előforduló esetek és 

mindig egyedi vezetői döntésen alapulnak, ezek törvényes jogalapját a rendelet módosításával 

lehet megteremteni.  

Javaslom, hogy a rendkívüli települési támogatás mellett legyen leszabályozva a 

méltányossági rendkívüli települési támogatás, mivel adódhatnak olyan élethelyzetek, 

amelyek különös méltánylást igényelnek. Természetesen a kivételes méltánylás gyakorlására 

okot adó körülmény fennállását a kérelmezőnek igazolnia kell. 

 

A képviselő-testület 2016. májusi testületi ülésén fogadta el a 80/2016(V.31.) számú 

határozatot, melyben Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Szerep Községi Önkormányzat átvállalja Szerep település 90 éven felüli lakosainak 

szemétszállítási költségét. 

 

A testületi döntésnek megfelelően a rendeletbe beépítésre került egy új, egyéb támogatási 

forma, a hulladékszállítási díjkedvezmény, mely a 90.életévét betöltött egyedül élő, vagy 

kizárólag házastársával, élettársával, egyenesági hozzátartozójával élő személyt jogosít fel 

erre a támogatásra.  

A hulladékszállítási díjkedvezmény havi összege egyszemélyes háztartás esetén 60 literes, két 

személyes háztartás esetében 80 literes űrmértékű gyűjtőedény ürítési díjának egy hónapra eső 

összege. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó 1993. évi III. tv. ( a 

továbbiakban:Törvény) és Szerep Község Önkormányzatának Rendelete foglalja keretbe a 

köztemetés szabályozását. 

 

 



A Törvény 48.§-a értelmében: 

„48.§ (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete- a 

halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik a elhunyt 

személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.” 

A Törvény szerint az önkormányzat az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés 

költségeinek megtérítésére kötelezi. A Rendelet alapján a köztemetés költsége hagyatéki 

teherként kerül behajtásra. 

 

Egyre több esetben fordul elő, hogy a hozzátartozók nem tudnak gondoskodni az 

eltemettetésről, mivel egy összegben nem áll rendelkezésre a temetési költség, de a 

köztemetés költségeit részletekben visszafizetik. Van olyan eset, mikor a hagyaték megnyílta 

után kerül megtérítésre a temetési költség. 

Javaslom, hogy Temetési kölcsön rendelkezései kerüljenek beépítésre a Rendeletbe. 

 

A Jat. 17.§ (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható következményeiről – az 

előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 

a) a tervezett jogszabály, valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet megalkotásával szélesedni fog a szociális ellátásra jogosultak köre. 

 

ab) környezeti és egészségügyi következménye: 

A rendelet megalkotásának nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye. 

 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet megalkotásával az adminisztráció növekedése várható. 

 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet módosításával lehetőség nyílik arra, hogy a rászorulók részére további juttatást 

lehessen megállapítani, ezáltal is elősegítve a megélhetésüket. 

 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a 

pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-

tervezetet fogadja el.  

 

Szerep, 2016. augusztus 24. 
 

                                                                                                        Tóthné Verő Tünde 

                                                                                                             polgármester 



SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../…. . (.. . ..) önkormányzati rendelete 

a települési támogatások  rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 

1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (I.) 

bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 1/2015. (II. 24.) önkormányzat rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §  (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 „ (1)  A települési támogatás típusai 

a) havi rendszerességgel nyújtott, 

aa) lakhatási támogatás, 

ab) gyógyszertámogatás. 

b) eseti jelleggel biztosított, 

ba) rendkívüli települési támogatás, 

bb) méltányossági rendkívüli települési támogatás. 

c) egyéb, 

ca) 90. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási    

díjának támogatása, 

cb ) temetési kölcsön." 
 

(2)  A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(3)  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatások a jegyző, az (1) bekezdés 

b), c) pontjában és a (2) bekezdésben megállapított támogatások a polgármester 

hatáskörébe tartoznak.”  
 

2. § 
 

(1) A Rendelet IV. fejezete a következő fejezetcímmel egészül ki: 
 



„IV. fejezet 

 

Eseti jelleggel biztosított települési támogatások” 
 

 (2) A Rendelet IV. fejezete a következő 7/A. alcímmel egészül ki: 
 

„7/A. Eseti jelleggel biztosított méltányossági rendkívüli települési támogatás 
 

11/A. § 
 

(1)  Méltányosságból eseti jelleggel pénzbeli ellátásként méltányossági települési támogatás 

állapítható meg abban az esetben, ha az adott évi költségvetésben ezen jogcímen 

elkülönített előirányzat időarányos része rendelkezésre áll. 
 

(2)  A méltányossági települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 
 

(3) A polgármester méltányossági jogkörében eljárva a kérelmező sajátos egyedi 

élethelyzetére, körülményeire tekintettel méltányossági települési támogatást állapíthat 

meg. 
 

(4)  A méltányosság gyakorlása során mérlegelni kell továbbá az ellátott 

a. életkorát, 

b. testi, lelki egészségállapotát, 

c. egyéb családi körülményeit. 
 

(5)  Méltányossági települési támogatás megállapítására irányuló kérelem nyújtható be, abban 

az esetben, ha a kérelmező a települési támogatásra e rendelet alapján jövedelmi helyzete 

alapján nem jogosult. 
 

(6)  Méltányossági települési támogatás a jogosult családjában egy éven belül egy alkalommal 

kerülhet megállapításra. 
 

(7) A méltányossági települési támogatás legkisebb összege 5 000 forint, legmagasabb 

összege 30 000 forint.” 
 

3. § 
 

A Rendelet a következő IV/A. fejezettel egészül ki: 
 

„IV/A. Fejezet 
 

Egyéb települési támogatások 
 

7/B. 90. életévüket betöltött személyek hulladékgazdálkodási  

közszolgáltatási díjának támogatása 
 



11/B. § 
 

(1)  Természetbeni ellátásként hulladékszállítási díjkedvezmény igénybevételére jogosult 

jövedelmére tekintet nélkül az a 90. életévét betöltött személy, aki az adott címen egyedül 

él, vagy ha kizárólag házastársával, élettársával vagy egyenesági hozzátartozójával él egy 

háztartásban és az adott címen más személy sem bejelentett lakó-, sem tartózkodási 

hellyel nem rendelkezik. 
 

(2)  A kedvezményt csak a jogosult által életvitelszerűen lakott ingatlanra lehet igénybe venni. 
 

(3)  A méltányossági települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 
 

(4) A hulladékszállítási díjkedvezmény a jogosultat a kérelem benyújtása hónapjától illeti 

meg. A támogatás megállapítása határozatlan időre történik. 
 

(5) A hulladékszállítási díjkedvezmény havi összege egyszemélyes háztartás esetében 60 

literes űrmértékű gyűjtőedény, kétszemélyes háztartás esetében 80 literes űrmértékű 

gyűjtőedény ürítési díjának egy hónapra eső összege. 
 

(6)  A kedvezményt meg kell szüntetni, ha jogosult körülményeiben a jogosultsági feltételeket 

érintő változás következik be.  
 

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hulladékszállítási 

kedvezményre vonatkozóan a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-vel megállapodást 

kössön. 
 

7/C. Temetési kölcsön 
 

11/C. § 
 
(1)  Kamatmentes temetési kölcsön biztosítható annak a személynek 

a)  aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, 

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.  
 

(2) A temetési kölcsön megállapítása iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani. 
 

(3) A kamatmentes temetési kölcsön összege legfeljebb 100 000 forint, de nem haladhatja 

meg a temetési költségek mérsékléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás 

összegével csökkentett, számlákkal igazolt temetési költséget. 
 

(4) A kölcsön összegét legfeljebb 12 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, 

minden hónap 15. napjáig. 
 



(5)  Amennyiben a kötelezett a részletet 3 hónapon keresztül nem fizeti meg, meg kell vonni a 

részletfizetési kedvezményt és a kölcsön még vissza nem fizetett részét 30 napon belül 

egy összegben kell visszafizetni. 
 

(6) A kölcsönt felvevő a részletfizetési kedvezmény megvonását követően az 

önkormányzattól támogatásban mindaddig nem részesülhet, amíg visszafizetési 

kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget.” 
 

4. § 
 

A Rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. 
 

5. § 
 

A Rendelet a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki. 
 

6. § 
 

A Rendelet a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki. 
 

7. § 
 

Ez a rendelet  2016. október 1-én lép hatályba és 2016. október 2-án hatályát veszti. 

 

 

 

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

               polgármester                                                                                     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a ../…. .(.. . ..) önkormányzati rendelethez  

„7.  melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

a méltányossági rendkívüli települési támogatás 

megállapítására 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:....................................................................................................................... 

1.1.2.Születési neve:......................................................................................................... 

1.1.3. Anyja neve:............................................................................................................. 

1.1.4.Születés helye, ideje (év, hó, nap):......................................................................... 

1.1.5.Lakóhelye:............................település....................................utca………..házszám 

1.1.6.Tartózkodási helye:..............................település..............utca/út/tér..........házszám 

1.1.7.TAJ szám:...................................1.1.8.Állampolgársága:......................................... 

1.1.9. Családi állapota: nőtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált(bírósági határozat 

száma:…………………………..), különélő, özvegy* 

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 Név és születési név is Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Anyja neve Társadalombiztosítási Azonosító  

Jele 

2     

3     

4     

5     

6     

A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli* 



A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos, családtag, főbérlő, albérlő, 

egyéb:……………………………………… 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

Kérem, hogy részemre méltányossági rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek 

kiutalni*: 

A méltányossági rendkívüli települési támogatást az alábbi okból igénylem: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

Szerep, …………………………….          

  ………………………………………………………… 

                                                                                                           kérelmező 

2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban:  

 

Jövedelem típusa 

 

Kérelmező 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

     

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből 

származó 

     



Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

     

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

     

Önkormányzat, járási 

hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított 

ellátások  

     

Egyéb jövedelem 
     

Összes jövedelem 

 

 

Egy főre jutó jövedelem 
 

3. Nyilatkozatok 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Szerep, ............................................... 

 

….........................                                                           

 …...................................................... 

kérelmező aláírása                                                            a háztartás nagykorú tagjainak                       

                                                                                                               aláírása” 

 

 

 

 



2. melléklet a ../…. .(.. . ..) önkormányzati rendelethez 
 

„8. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M 
 

hulladékszállítási díjkedvezményhez 

 

Név: ______________________________________________________________________  

 

Leánykori név: ______________________________________________________________  

 

Születési helye: _____________________________________________________________  

 

Születési ideje: ______________________________________________________________  

 

Anyja neve: ________________________________________________________________  

 

Lakóhelye: Szerep,  __________________________________________________________  

 

Tartózkodási helye: __________________________________________________________  

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ______________________________________  

 

Telefonszám:_____________________(megadása nem kötelező, de az ügyintézést segítheti) 

 

Edényzet sorszáma (a kuka tetején feltüntetett azonosító) ____________________________  

 

Közös háztartásban élők adatai: ________________________________________________  

 

Név: ______________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________  

 

Szül. idő: __________________________________________________________________  

 

Munkahely: ________________________________________________________________  

 

Havi jövedelme: ____________________________________________________________  
 
A fenti lakcímen a fent felsorolt személyeken kívül bejelentett lakóhellyel illetve tartózkodási 

hellyel senki nem rendelkezik.  
 
Alulírott anyagi- és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent leírtak a 

valóságnak megfelelnek. Amennyiben valótlan adatokat közöl, a jogtalanul felvett összeget 

köteles visszafizetni.  
 
Értesítést nem kérek az eljárás megindításáról. 
 
Szerep, 20 ___________________ 

 

                                                                                                             kérelmező” 



 3. melléklet a ../…. .(.. . ..) önkormányzati rendelethez 

„9. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M 

temetési kölcsön megállapítására 

1. Személyi adatok 

 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

1.1.1. Neve:  ..........................................................................................................................  

1.1.2. Születési neve:  ...........................................................................................................  

1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................  

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap) ..............................................................................  

 

1.1.5. Lakóhelye: ........... irányítószám ................................................................ település  

................................. utca/út/tér ......... házszám ......... épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó 

1.1.6. Tartózkodási helye: ............ irányítószám ................................................. település 

................................ utca/út/tér ........ házszám ........... épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó 

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  .......................................................................  

 

1.1.8. Állampolgársága:  .......................................................................................................  

1.1.9. Családi állapota: nőtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált(bírósági határozat 

száma: …………………………..), különélő, özvegy* 

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő. 

 

 

 



1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

 Név és születési név is 
Születési helye, ideje 

(év, hó, nap) 
Anyja neve 

Társadalombiztosítási 

Azonosító 

Jele 

2     

3     

4     

5     

6     

 a megfelelő rész aláhúzandó 

Kérelem 

………………………….. Ft összegű temetési kölcsön megállapítását. 

A temetési kölcsön folyósítását ………….……………………………………… részére 

(címe/székhelye: ……………………………………………………………………………) 

………………….. - …………………….. - ………………… számlára utalással kérelem. 

 

Nyilatkozom 

Hogy ……………………….. (az elhunyt személy neve) elhunyt személy eltemettetéséről 

(utolsó lakcíme: ………………………., elhalálozásának időpontja: …………………….) 

bár arra nem voltam köteles 

mivel arra köteles voltam                       magam gondoskodom 

Az elhunyt személy eltemettetésére nem voltam köteles, mert  ...............................................  

Az eltemettetésről arra tekintettel gondoskodtam, mert  ..........................................................  

Az elhunyt személy eltemettetésre köteles voltam, mert  .........................................................  

A temetés időpontja: ………………………………………….. 

A temetkezési szolgáltató neve/elnevezése:  ............................................................................  

Igazolásul csatolom: ……………………………….. (név) temetésről kiállított számlát, 

 halotti anyakönyvi kivonatot. 

A megállapított kölcsön összegét visszafizetem, a visszafizetést az önkormányzattal külön 

megkötendő szerződésben is vállalom. 



2. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban:  

 

Jövedelem típusa 

 

Kérelmező 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszony-

ból származó ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó 

     

Társas és egyéni vállalko-

zásból, őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

     

Táppénz, gyermekgondo-

zási támogatások 

     

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

     

Önkormányzat, járási hiva-

tal és munkaügyi szervek 

által folyósított ellátások  

     

Egyéb jövedelem 
     

Összes jövedelem 
 

Egy főre jutó jövedelem 
 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Szerep, ...............................................…......................... 

 ……………………………. …………………………………………. 

 kérelmező aláírása a háztartás nagykorú tagjainak aláírása” 



Szerep Község Polgármesterétől 
 
4163 Szerep Nagy u. 53. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 11/2015(VII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A Képviselő-testület 2016 július 14-i űlésén az önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátásának és igénybevételének helyi szabályozására elfogadta az 
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 11/2016 (VII.14) 
önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban:Rendelet), mely 2016. július 15. napján lépett 
hatályba. 
Az elfogadott rendelet szerint a településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi 
hulladék ( zöldhulladék) elhelyezésére a képviselő-testület a 47. számú főút Berettyóújfalu-
Furta közötti szakasza, 43-44.km alatt található létesítményt jelölte ki. 
 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 2.4.1. pontjában  foglalt - a 
hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó megfelelési követelmények - előírás szerint a 
zöldhulladék elszállításánál az alábbiak figyelembe vétele szükséges:  
 
„A szolgáltatást legalább évente 10 alkalommal biztosítani kell, amely során a januárban két 
alkalom (tekintettel a fenyőfa gyűjtési kötelezettségre), április, május, június, július, 
augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább egy alkalmat biztosítani 
kell.  
A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem 
hulladékgyűjtő pont, hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával, amennyiben a 
lehetőség legalább a felsorolt hónapokban és legfeljebb 20 km-es távolságban 
rendelkezésre áll. 
 
Zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltatási területen valamennyi ingatlanhasználó részére 
biztosítani kell, ahol a vegyes hulladékgyűjtés és szállítás rendelkezésre áll, illetve aki a 
közszolgáltatás díját megfizeti.” 
 
A települési hulladékról szóló korábbi hatályos rendeletben a zöldhulladék elhelyezésére a 
Képviselő-testület Szerep, Széchenyi-Kölcsey utcai kereszteződésnél található területet 
jelölte ki.  
A zöld hulladék elhelyezése vonatkozásában célszerű a korábbi rendelkezést visszaállítani, 
mivel így a helyi rendeletben és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Tervben foglaltak összhangba kerülnek. 
 
A fentiek alapján a Rendelet módosítására teszek javaslatot, melyben a képviselő-testület a 
zöldhulladék gyűjtésére szerepi ingatlant jelöl ki. 
   
A Jat. 17.§ (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható következményeiről – az 
előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 
 
a) a tervezett jogszabály, valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet megalkotásának nincsenek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai. 
 
 



ab) környezeti és egészségügyi következménye: 
 
A rendelet megalkotásának nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye. 
 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A rendelet megalkotásának nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 
A rendelet módosításának célja, hogy a helyi jogalkotás igazodjon a magasabb érvényű 
jogszabályok hatálybalépésével létrejött megváltozott állapothoz. 
 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
adottak, így a rendelet megalkotása nem jelent változást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet 
módosítást elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Szerep, 2016. augusztus 24. 
 
 
 
                                                                                                        Tóthné Verő Tünde 
                                                                                                             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2016 (.. …) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásról szóló 

11/2016(VII.14) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 88. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§. (I.) bekezdés 19. pontja és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.§ 

(I.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 9/2016 ( VII. 13. ) önkormányzat 

rendelet 5.§-a (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék ( zöldhulladék) elhelyezését a 

képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki: Szerep , Széchenyi u.-Kölcsey u. kereszteződésénél fekvő 

495 Hrsz.-ú terület. Közszolgáltató a zöldhulladék elhelyezésének lehetőségét az általa üzemeltetett 

létesítményben egész évben, folyamatosan biztosítja, a fenyőfa hulladékot január hónapban két 

alkalommal- előre meghatározott  időpontokban – elszállítja.” 

2.§. 

Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba és 2016. október 2-án hatályát veszti. 

 

Tóthné Verő Tünde                                                                                                          Keserű László 

    polgármester                                                                                                                       jegyző 

 



ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS PÁLYÁZAT 

BEADÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSÁHOZ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016. évben is lehetőség van pályázni szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatáshoz. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testületnek a határozata szükséges. 

 

Lehetőség van lágy lombos tűzifa, kemény lombos tűzifa valamint szén igénylésére. 

 

Vállalni szükséges a szállítás költségét és a lakosokhoz való kiszállítás költségét. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását a fenti ügyben és vélemény kialakítását. 

 

Szerep, 2016. szeptember 15. 

 

        Tóthné Verő Tünde s.k. 

        polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú tűzifa 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlásra. 

 

Szerep Községi Önkormányzat a szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 



ELŐTERJESZTÉS 

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 

 

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Bursa Hungarica Ösztöndíj 2017. évi 

pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási 

tanulmányainak támogatására. 

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 

A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, 

az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. 

 

 

A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására! 

 

 

 

Szerep, 2016. szeptember 15. 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde s.k. 

         polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2017. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



Szerep Község Polgármesterétől 

4163 Szerep, Nagy u. 53. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

támogatási igény benyújtásáról 

 

 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pont szerint a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

 

Pályázat célja: A támogatás a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére 

vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 

 

A támogatás formája: A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési 

támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz 

vagy feladathoz köthető. 

 

A támogatás mértéke: egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott 

összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter állapítja meg. 

 

A támogatási igény benyújtásának határideje: az év során folyamatosan, de legkésőbb 2016. 

szeptember 30. Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdésének 

megfelelően a támogatási igény benyújtásához javaslom az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

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

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

 

 

Határidő:  2016. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Szerep, 2016. szeptember 15. 

 

 

 Tóthné Verő Tünde s.k. 

 polgármester 




