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TÁRGYSOROZATA
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
2./ Tájékoztató a Szerepi Kelemen János Általános Iskola 2015/2016. tanévben
folytatott tevékenységéről
Előadó: Kapornai Judit tankerület igazgató
3./ Beszámoló a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016. évi munkájáról
Előadó: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető
4./ Tájékoztató a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről
Előadó: Rózsás Krisztián elnök
5./ Beszámoló a mezőőr 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Karácsony László mezőőr
6./Előterjesztés a mezei őrszolgálat tárgyú önkormányzati rendelet

újraszabályozásáról
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
7./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
elfogadására
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
8./ Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
9./ Előterjesztés„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntésre
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
10./ Tájékoztatás egyedi szennyvízkezelés című pályázatról
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
11./Előterjesztés folyószámlahitel igényléséről
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
12./Előterjesztés polgármester jutalmazásáról
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
13./ Különfélék

HATÁROZAT
127/2016. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
128/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat két
ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót.
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Határidő: azonnal
129/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót a Szerepi
Kelemen János Általános Iskola 2015/2016. tanévben folytatott tevékenységéről.

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Határidő: azonnal
130/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a Szerepi
Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016. évi munkájáról.

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Határidő: azonnal
131/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szerep Község Önkormányzat
elfogadja a tájékoztatót a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
132/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a mezőőr 2016. évi
tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
133/2016. (XI.29.) képviselő-testületi határozat:

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt.27.§ (5) bekezdése alapján
névszerinti szavazással-ezúton kihirdeti, hogy a „Közszolgáltatási szerződés a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó
közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú uniós értékhatár alatti szolgáltatási
koncessziós közbeszerzési eljárás eredménytelen.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
134/2016. (XI.29.) önkormányzati határozat
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a 107/2016. (VIII. 30.)
Képviselő-testületi határozatban kifejezett szándékát annak vonatkozásában, hogy „A
vidéki térségek falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című (kódszáma: VP67.2.1.2-16.) felhívásra pályázatot nyújt be.
A beruházás megvalósításához szükséges önerő az önkormányzat 2017.
költségvetéséből kerül biztosításra, melynek mértéke maximum 7.750.000. forint.

évi

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos
ügyekben eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
135/2016.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta:
1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel lehetőségét
figyelembe véve 3.500.000 Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint folyószámlahitelt
igényel a Hajdú - Takarék Takarékszövetkezettől 2017. december 31-ig.
2. Egyben vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a
pénzintézet rendelkezésére bocsátja.
3. Nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára nézve
kötelezőnek tartja.
4. A Képviselő-testület a 3.500.000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak
fedezetként felajánlja az Önkormányzat költségvetési bevételeit.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

136/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Verő Tünde polgármester
részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/H. § alapján jutalmat
állapít meg, melynek összege a polgármester illetményének 1 havi összege, bruttó
448.727.-Ft.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának
kifizetése iránt.
Felelős: Keserű László jegyző
Határidő: 2016. december 31.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29-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, Bácsó Balázsné,
Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők
Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző
Mile Mónika jegyzőkönyvvezető
Bartháné Balogh Anna Püspökladányi Tankerület vezető főtanácsos
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
Karácsony László mezőőr
Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1428 órakor megnyitja.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket és aljegyző urat, Bartháné Balogh
Annát a Püspökladányi Tankerülettől, a további előadókat, szokás szerint Mile Mónikát
kérem fel jegyzőkönyvvezetésre. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7
képviselőből 7 jelen van. Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra:
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről
2./ Tájékoztató a Szerepi Kelemen János Általános Iskola 2015/2016. tanévben
folytatott tevékenységéről
3./ Beszámoló a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016. évi munkájáról
4./ Tájékoztató a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről
5./ Beszámoló a mezőőr 2016. évi tevékenységéről
6./Előterjesztés a mezei őrszolgálat tárgyú önkormányzati rendelet

újraszabályozásáról
7./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
elfogadására
8./ Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
9./ Előterjesztés„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntésre
10./ Tájékoztatás egyedi szennyvízkezelés című pályázatról
11./Előterjesztés folyószámlahitel igényléséről
12./Előterjesztés polgármester jutalmazásáról
13./ Különfélék
Tóthné Verő Tünde polgármester
Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben
nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon.A szavazáskor 7

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:
127/2016. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről
Tóthné Verő Tünde polgármester
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az írásbeli előterjesztést
mindenki megkapta, megtörtént vagy folyamatban van a határozatok végrehajtása. A
két ülés közötti időszakról pedig szóban szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet.
Mozgalmas hónap mögött vagyunk,a legörömtelibb hogy megkaptuk a rendkívüli
támogatást 12.200 ezer forintot, legelőször a fent lévő normatívákat fizettük vissza, az
óvodánál volt egy állami támogatás visszafizetés 1,4 millió forint, volt a szociális
alapellátásnak az állami támogatásából egy visszafizetés 8,7 millió forint, valamint
ennek a kamatát ami 900 ezer forint. A Közös Hivatalnak utaltunk háromhavi
hozzájárulást 549 ezer forintot, a Segít Kezeknek 997 ezer forintot szintén három
hónapot. Illetve a településüzemeltetésre kaptunk 386.164. forintot, ami a lejárt
határidejű számlákra szólt. Megkaptuk az engedélyt és beadtuk a rendkívüli támogatás
következő körét ez 5574 ezer forinttal ment el a pályázatunk. Reménykedünk, hogy
decemberben lesz belőle valami. Az útalappal ellátott utaknál végeztünk javítást,
Csokonai utca, Hajnal utca illetve Hosszúháton mart aszfaltot töltöttünk. Segítő Kezek
szervezett egy kirándulást, az összes ellátott telephelyről meghívták a járási
polgármestereket velük voltunk Egerben. Hajdúszoboszlón a Kormányhivatalban
voltunk, ennek következménye volt a szociális kerekasztal létrehozása. November 3-án
Bárándon átadták a tornatermet ami nagyon szép keretek között történt. November 5-én
nyugdíjas találkozón voltam, november 7-én tartottunk egy drogprevenciós előadást a
7. osztályosok és szülők részvételével, Marosi Antal tartotta. A SOTE a
védőnőképzésben külön tantárgynak felvette ezt a drogprevenciós illetve
mentálhigiéniás előadás sorozatukat. A szociális tüzelő támogatásról értesültünk, hogy
nyertes a pályázat. A tavalyinál magasabb összeget kaptunk. Lakosságszám arányában
az egyik legmagasabb összeget kaptuk a járásban. November 11-én Edittel voltunk
Püspökladányban polgármester asszonynál a közös hivatal további dolgairól beszéltünk.
November 22-én volt az ünnepi megyegyűlés a megye napja alkalmából, jegyző úr
kitüntetést kapott, Szilvi képviselte az önkormányzatunkat, valamint egy kis apróbb
ajándékot vettünk neki erre az alkalomra aminek nagyon örült. Ugyanezen a napon volt
a Munkaügyi Központtal egy egyeztetés a 2017. évi startmunkákról. Utána következett
két nap örömteli áramszünet, amikor gallyazás történt. Volt egy kis problémánk,
elhordták a lakosok a fákat, az EON féloldalasan vágta le a gallyakat. Van nekünk két
körzeti megbízottunk, az egyik a határon teljesít szolgálatot, mert kutyás rendőr. Sajnos
elindult két-három helyen tyúk-, kacsa lopás és csütörtöki napon volt egy betörés is,
megtalálták a tettest. Vasárnap a bíróság előzetesbe is hagyta. Azonban kapitány úr
kezdeményezte megyei kapitány úrnál hogy Szerep kapjon egy kicsit fokozottabb
jelenlétet, különösen hogy körzeti megbízott nélkül vagyunk. Így idegen rendőrök
lesznek, többet lesznek jelen a településen, főleg ebben a téli időszakban. November 24-

én Hejcén voltunk, körbe is adtam ezzel kapcsolatban egy kis könyvecskét hogy Nemes
Sándor – biharnagybajomi születésű fafaragó – csodálatos szobrairól. Többször szóba
került hogy szeretnénk egy Szent István szobrot, ezt jövő augusztus 20-ra elkészülne.
Egy életnagyságú fából faragott szobor lenne. Tegnap hívott is engem hogy minden
évben ad valamelyik önkormányzatnak facsemetét és most Szerepre gondolt. Főleg
hárs, nyír, török akác mintegy 80 darabot, meg néhány örökzöld cserjét adna. November
25-én Bihardancsházán volt falugondnoki találkozó, a megyei egyesület szervezte meg.
26-án a Polgárőröknek volt az évzáró rendezvénye. Voltunk a Kormányhivatalban ahol
Deutsh Tamás tartott egy előadást a szupergyors internetről ami hamarosan bevezetésre
kerül, járási szinteken van leosztva és ha jól tudom 30 megát ígért nekünk, az áfa
csökkentésről is beszélt. Volt Sárrétudvariban az ivóvízminőség javító beruházással
kapcsolatosan egy összejövetel, ahol a vízmű vagyonról tárgyaltunk, ugye itt még
vannak kérdéses dolgok, mi melyik önkormányzat tulajdonába kerül. A beruházással
nincsen probléma mert az egyértelmű hogy vízfogyasztás arányába lett a vagyon
részesedés. A decemberi testületi ülésünkre be kell vinni előterjesztés formájába, meg
kell beszélni mi kerül a közös tulajdonba és mi marad az önkormányzatoknál. Van egy
elkeserítő hír, ugyanis a Közös Hivatalnál Püspökladányban Kis Simonka Kata látta el
Szerep könyvelését aki beadta a felmondását. Bízunk benne minél hamarabb helyre
kerül Szerep is és így évvégére nem maradunk pénzügyes nélkül, bár jegyző úr ígéretet
tett meg van az elképzelése. Van nekünk egy rendőrségi ügyünk, jött egy levelünk a
rendőrségtől hogy nem fogadta el az ügyész hogy közvetítői eljárással megegyezzünk
és mindenféleképpen vádemelést javasolt. Most érkezett meg a napokban a hivatalos
irat hogy az ügyet lezárták, ügyészi szakba került a dolog. Még egy örvendetes dolog,
hogy Győri Balázst kereste meg Kató Ernő a Szent László Alapítvány vezetője. Dezső
Gyulával tartotta a kapcsolatot és mindig valami adománnyal segített a településnek.
Bácsó Balázzsal megbeszéltük meghívjuk egy nap vadászni és elevenítsük fel a jó
kapcsolatot vele. Röviden ennyi történt az elmúlt egy hónapban.
Szabó László képviselő
Mi lesz a fák sorsa, a lakosokkal beszéltetek?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Nem beszéltünk Laci. Még mindig hezitálok rajta. A második nap Lacit kértem meg
menjen az EON-osok után hogy vágják. Volt egy javaslat hogy küldünk ki egy
szórólapot, de aki ki akarta igazítani már ezt megcsinálta. Végül is a fa az önkormányzat
tulajdona mert közterületen van. Aki maga elől bevitte, azt mondom rendben, ő
gondozta vigye be. Ami kint maradt behordjuk.
Szabó László képviselő
Azt mondtam küldjünk ki szórólapot hogy aki gondolja csinosítsa ki maga előtt a
fákat, ha nem tart igényt a fára akkor az önkormányzat menjen körbe a traktorral és
hozzuk be, aprítékként az óvoda felhasználja.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs kérnék egy szavazást a szóbeli
beszámolóról. Aki elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen.
A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozták:

128/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat két
ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót.
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Határidő: azonnal
2./ Tájékoztató a Szerepi Kelemen János Általános Iskola 2015/2016. tanévben folytatott
tevékenységéről
Tóthné Verő Tünde polgármester
Nagyon szépen elkészített anyagot kaptunk, tényleg részletesen, aprólékosan minden
ki van benne mutatva. Az iskola munkája illetve a tankerület munkájából is egy kis rész. A
Népjóléti bizottság tárgyalta tegnap, kérdezném mi volt a véleményük.
Mile Tünde Enikő képviselő
A Népjóléti bizottság a beszámolót tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdések
merültek fel amit szeretnék ismertetni. A KLIK a költségvetés tervezésekor figyelembe veszik
e az intézmények közötti különbséget? Hogyan alakulnak a kötelező óraszámok, mert
tankerületenként ez változó, van ahol 22 van ahol 26 óra a következő a pedagógusok között.
Van e lehetőség arra mint ahogy régen volt a minőségi bérpótlék újbóli bevezetése? Az igazgató
kezében is legyen valamilyen motiváló erő a pedagógusok irányába.
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Köszönöm a szót. Szeretettel köszöntöm a képviselőket, tankerületi igazgató asszony
üdvözli a képviselőket és most engem delegáltak hogy jöjjek képviseljem a tankerületet. A
tanügyi feladatokat látom el június 19-e óta. Szakmai szempontból igyekeztünk összeállítani az
iskola munkájáról szóló beszámolót. A kérdésekre megpróbálok válaszolni legjobb tudásom
szerint. Költségvetés tervezés intézményeknél a tanulói létszám illetve a működtetett
alapterületeket kell beépíteni egy táblázatba, az alapján egy normatíva alapú összeg keletkezik.
Gyakorlatilag ez egy különbségtétel az iskolák között. Ahány tanuló van, azt beszorozzák egy
összeggel, ezt nem mi határozzuk meg, mi egy végrehajtó szerv vagyunk. Ez az összeg egy
szakmai anyagra, eszközre van fordítva kötelezően. A tanulói létszámot vesszük figyelembe.
Az alapterület megint egy adott dolog, egy bizonyos összeggel beszorozva tisztítószerekre,
karbantartásra fordított összeg az alapján van meghatározva. Ezeket a különbségeket tudom
ami alapvető. A 22 és 26 óra tankerületenként, más tankerületről nem tudok beszámolni, azt
tudom hogy minden tankerületnek a törvényt kell végrehajtani. A köznevelési törvény szerint
22 és 26 óra között van meghatározva, így lehet a pedagógusok óraszámát meghatározni. Aki
teljes állásban dolgozik. Az hogy ez egyik másik intézményben hogy alakul ez végül is
igazgatói hatáskör, tantárgy felosztások változhatnak intézményenként, a beosztás is még év
közben is elég sokszor változik. Minőségi bérpótlék bevezetése, erről annyi információ van
hogy a köznevelési kerekasztal ülésein volt erről szó és ez egy teljesítmény alapú bérezést is
szeretnének majd bevezetni. Nem tudom hogy erről a végrehajtási rendelet mikor fog
megjelenni, hogy gyakorlatilag erre mikor lesz lehetőség. Ez megint egy igazgatói hatáskör
lesz. Az intézmény vezetője látja át az intézményben dolgozó pedagógusok munkáját. Egy keret
összeget megkap az intézmény és azt saját hatáskörben tudja megoldani és javaslatot tenni.
Mile Tünde Enikő képviselő
Köszönjük szépen a válaszokat.

Tóthné Verő Tünde polgármester
Még valakinek kérdés?
Győri Balázs képviselő
Annácska örülök hogy te jöttél, mert hosszú évekig magad is gyakorló pedagógus voltál
és akkor most megkérdezném tőled hogy látod. Létrehozott az állam egy ekkora nagy
mamutszervezetet és volt ennek egyáltalán valami hozadéka? Nem e volt úgy jobb hogy
helyben az önkormányzat fennhatósága alatt működtek ezek az intézmények mert egyáltalán
nem úgy van hogy egy kalap alá lehet venni az egész országban. Látjátok hogy minden
településen mások a szokások, a lehetőségek. Mit látsz? Annak idején a legnagyobb bajunk az
volt hogy az állam egyszerűen elvett a hozzájárulásból 52%-ot, egy kis település ahol
egyébként sincs más bevétel, nem is tudta másképp működtetni, csak hitelt hitelre vett föl.
Nem e lett volna szerencsésebb ha ideadta volna mindig, vagy ide adná most is azt az összeget
ami 100%-ban kell a működtetéshez és mégis csak az önkormányzat felügyelete alatt működne
ez a dolog.
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Ez a kérdés túl mutat rajtam. Szubjektív véleményem van. Szakmai oldalról nézve ez
egy nagyon jó volt hogy az iskolák szakmai irányítása egy kézbe került. A pénzügyi oldalát
nem tudom mert önkormányzatnál nem dolgoztam. Gyakorlatilag azt hogy a pénzügyi oldala
hogy alakult az nem az én asztalom. A szakmai irányítás végül is az iskola igazgatók is
érezhetik, meg a pedagógusok hogy egyforma elvárás, bánásmód van mindenkivel szemben.
Tehát én a szakmai irányítás oldalát nézem.
Győri Balázs képviselő
Azt tudom, csak azt nem értem egy Szerepi Általános Iskolát elég nehéz összemosni a
Hévízivel, Budapestről ne is beszéljek.
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Az adottságokat nem lehet ilyen szempontból összevetni.
Győri Balázs képviselő
Arra gondolok nem e lenne szerencsésebb, ezek a gyerekek erre képesek és akkor csak
annyit kérünk tőlük, talán a gyerekeknek siker élménye lesz és nem biztos hogy nem arra
tuningolná, hogy akkor tanulgatok egy kicsit.
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Jó volt látni hogy elkezdődött egy szakmai párhuzam az iskolák között, egymást
meglátogatták. Ebben a járásban egy település egy iskolafelállás létezett. Gyakorlatilag az
iskola igazgató ekkor kezdett el egy kicsit kinyílni és a pedagógusok is. Úgy érzem javára vált
az iskoláknak.
Győri Balázs képviselő
Közelebb vagytok egymáshoz és ez mindenféleképpen hozadéka ennek a dolognak.
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Igen úgy gondolom
Tóthné Verő Tünde polgármester

Igen, viszont a település vezetőjének egy kicsit mégis a miénk az iskola, az oda járó
gyerekek egy kicsit a miénk is. Inkább az hogy nincs olyan rálátásunk, lehet hogy szakmailag
nagyon jót tett, ezt viszont aki ebbe dolgozott tízen meg húszon évig annak ezt meg kell tudni
oldani, megemészteni hogy mégsem a miénk az iskola.
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
A pedagógus béreket az állam garantálja, ezért is jó volt ez a lépés ami megint túlmutat
rajtam, mindig az adott önkormányzatra volt bízva hogy ki tudja e hozni a béreket, ahhoz
képest hogy mennyi normatívát kap.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Úgy gondolom meg érzem az elmúlt évek tapasztalata alapján meg voltak becsülve a
pedagógusok. Értékelve volt a munkájuk, akár milyen szűkön is volt a költségvetésünk azért
mindig egy kicsit ki voltak emelve. Szerintem a járásban a legjobb bérrel voltak, ami
köszönhető az igazgató asszonynak is, illetve hogy valóban elismerték a munkájukat, mert
tudják hogy milyen gyerekeink vannak.
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Voltak különbségek önkormányzatok között, pozitív és negatív irányban, ez most
egységesítődött.
Tóthné Verő Tünde polgármester
A cafetéria kérdése egységesítődött?
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Erre megint nem tudok válaszolni, ez költségvetési kérdés.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ez ugye gond volt, amikor a KLIK megalakult, ahol volt cafetéria ott adták
automatikusan, ahol nem volt ott nem kapták. Arra nekünk nem volt forrás hogy rendszeresen,
amikor volt forrás akkor értékeltük a pedagógusokat, de cafetéria nem volt. Hogy ugye ők se
legyen hátrányban a többi település mögött.
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
A cafetéria kérdése szerintem, meg ugye az átadás, átvétel időszaka egy átmeneti
időszak volt. Ott kellett folytatni ahogy az önkormányzat átadta. Egyik településen ez volt a
helyzet, a másik településen másképp volt és majd 2013. szeptemberétől lett egységesen
bevezetve néhány dolog. Az elmúlt 3,5 év alatt ilyen kérdésekben mi nem döntöttünk. Ez egy
végrehajtó szerv volt és lesz is.
Szabó László képviselő
Amit említettél Balázs hogy miért önkormányzati vagy miért állami irányítás alatt van
az iskola, ez egy ideológiai alapkérdés, amit nem a KLIK talált ki. Ez van, ezt kell szeretnünk.
Ami való igaz, úgy hiszem mint iskola szakmailag főleg egy ilyen kistelepülésen a KLIK
irányítja az intézményeket és ez sokkal jobb. Ami említettél hogy tavaly összejártunk
igazgatók és kéthetente most is összejárunk, való igaz szakmailag nagyon hasznos. A másik
vannak szegény iskolák, szegény önkormányzatok. Gazdag önkormányzat, gazdag iskolával
rendelkezhet, meg van erre a lehetősége. Azt az iskolát ami miatt az önkormányzat teljesen el
volt adósodva, nem gondolom hogy tudta támogatni, viszont a KLIK dicséretükre legyen
mondva megteszi. Nincsenek az iskolák között akkora anyagi különbségek mint eddig voltak.

Dicsérve a helyi tankerületet a Szerepi iskola igen is úgy éreztem köszönjük szépen pozitívan
voltunk elbírálva és éreztem is a pozitív diszkrimináció elvét. Egy picivel talán többet kaptunk,
vagy jobban oda figyeltetek ránk. Köszönet érte. Térképeket szoktam nézegetni, nem nagyon
akarok ebbe belemenni de az látszik hogy Magyarország 15-20 év múlva nemzetiségileg ki
fog cserélődni. Minden településen szükség van az iskolára de Szerepen és az ehhez hasonló
helyeken még nagyobb szükség van az iskolára. Ezeket a gyerekeket, lásd ugye a szociális
kerekasztal, gyermekjóléti ülések, ahhoz hogy ezeket a gyerekeket megfelelően tudjuk
integrálni nagyon nagy szükség van nemcsak iskolára, hanem óvodára, civil szervezetekre. 20
év múlva Szerepen lakosság csere fog végbemenni.
Győri Balázs képviselő
Magyarországon ha jól saccoljuk akkor 700-800 ezer roma lakosság van, de úgy látom
az utóbbi időben ott is megállt azaz elképesztő születés, ami elmúlt időkben volt.
Bácsó Balázsné képviselő
Helyben nem ez a meglátásom.
Győri Balázs képviselő
Van egy nagyon szűk réteg aki nagyon próbál kapaszkodni, azt szoktam mondani
ezeket a cigányokat ha valami csoda nem történik akkor 150 év kell az integrálásukhoz. Ennyi
idő kellett hogy a kunokat és a jászokat integráljuk.
Szabó László képviselő
Az elmúlt 30 évben rengeteg fejlődés volt a faluban ilyen tekintetben.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Eltértünk a beszámolótól, még valakinek kérdés, javaslat?
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Kérdeznék Anna, bár lehet ez is túl mutat rajtad. Arra lennék kíváncsi érzékelsz e
valamilyen kezdeményezést, vagy valami moccanást a tekintetben hogy a különböző
iskolákban tanító pedagógusok ne essenek ugyanolyan elbírálás alá, nem anyagilag, hanem
azért azt tudok, hogy teljesen más a mi helyzetünk itt évtizedeken keresztül, mint aki esetleg
úgy megy nyugdíjba hogy élete végéig olyan iskolában tanított ahol sokkal alacsonyabb a
HHH-s gyerekek aránya?
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Az első kérdés is erre vonatkozott volna, már a költségvetés tervezésnél.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Az előbb mondtad itt hogy minőségi bérpótlék, az rendben.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ez az önkormányzat idejében volt Szilvi. Az önkormányzatnak volt annyi
rugalmassága és szerintem abban az időben igen is volt, ha most jobb a KLIK, akkor rendben.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Arra gondolok számíthatunk e arra hogy majd valami nagyon jó szociális intézményt
kerestek annak akinek szüksége lesz rá. Esetleg egy más fajta életpálya modell? Elmenekülnek
innen a pedagógusok egy idő után.

Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Szabályozni a társadalmilag elmaradott településeknél a pedagógusok részére biztosít
egy területi pótlékot és azt ebben a járásban Püspökladány kivételével minden településen
megkapják a pedagógusok. Itt ha körül nézünk a járásban akkor az iskolák nem annyira
különböznek egymástól. Más tankerületre vagy megyére én nem tudok igazán. Ha megnézzük
a jogszabályt akkor látszik a települések felsorolásából hogy hol lehet a területi pótlékot
megállapítani. Egyéb más szorzószámot ami a hátrányos helyzetűek miatt esetleg kapna az
intézmény nem tudok. Nem vagyok benne a költségvetési tervezésben, ezt a táblát láttam ami
még májusban készült, ott pusztán a valós létszámot nézik, nincs ilyen szorzószám. Itt az
osztály létszámok kialakításánál van arra lehetőség, Laci volt azon az értekezleten amikor a
326/2013 Kormányrendelet alapján ki lehet számolni mennyi státuszszám szükséges egy
intézménynek. Laci ott kiszámolta hogy a 2015-ben megállapított SZMSZ szerinti státuszszám
13,8, pedagógus státuszszámról beszélek és akkor most is fölötte van az intézmény 14,34
státuszszámot foglal el, erre egyébként tankerületi igazgató asszony engedélyt adott az
intézménynek, mert az alapján a képlet alapján több státuszra lenne szüksége az intézménynek.
Anyagilag csak a területi pótlékot tudom mondani a pedagógusok részére, a másik pedig meg
van a köznevelési törvényben hogy lehet az osztályokat kialakítani. Mennyi a minimum és
maximum létszám és ahhoz kell a státuszt kiszámolni. Ezek mind adott dolgok. Ezen
jogszabályok mentén dolgozunk. Nem tudok ilyen más jellegű szorzószámot.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Köszönöm.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Még valakinek kérdés? Akkor szavazásra tenném fel, aki elfogadja a KLIK
beszámolóját kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:
129/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót a Szerepi
Kelemen János Általános Iskola 2015/2016. tanévben folytatott tevékenységéről.

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Határidő: azonnal
Tóthné Verő Tünde polgármester
Köszönjük Annának a beszámolót.
Bartháné Balogh Anna vezető főtanácsos
Köszönöm hogy részt vehettem, további jó munkát kívánok mindenkinek.
Tóthné Verő Tünde 15.03 perckor elhagyta az üléstermet.
3./ Beszámoló a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016. évi munkájáról
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
A népjóléti bizottság tárgyalta a beszámolót, Tünde szeretnétek e valamit hozzáfűzni?
Mile Tünde Enikő képviselő

A Népjóléti bizottság tárgyalta a beszámolót, elfogadta és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület irányába is és a Népjóléti bizottság egyik tagja közül érkezett egy olyan
kérés, javaslat hogy az iskola és az óvoda irányába ha megtenné a képviselő-testület, egy szép
gesztus lenne ha megköszönné az intézményekbe dolgozó pedagógusok munkáját egy levéllel.
Szerintem legyen ez egy karácsonyi köszönet nyilvánítás.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Szeretne e valaki hozzászólni? Editke egy pár szóban esetleg?
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
Igazából tegnap a Népjóléti bizottsági ülésen felmerült hogy szerepel e a továbbképzési
tervünkben a helyettesnek a közoktatás vezetői szakképzése? Tegnap utána néztem mert
jogszabályban még nem találkoztam ezzel hogy kötelező lenne. Kötelező a helyettesnek?
Szabó László képviselő
Szerintem kötelező lesz.
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
A helyettesem még nem készül nyugdíjba, addig úgy gondolom nem, de felkészülünk
időbe.
Szabó László képviselő
Az iskolába úgy néz ki az igazgató helyettesi beosztásokat pályáztatni kell.
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
Isten igazából nincs leírva hogy pályáztatni kell.
Szabó László képviselő
Aki jelenleg helyettes annak nem volt kötelező.
Bácsó Balázsné képviselő
Ki a helyettes?
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
Pernyésné Edit. Felmerült ugye a szakmai segítség kérdése, az nekem is jó lenne, ha néha
kaphatnék. A KLIK-nél ez egész jól működik, nálunk az intézmények között van az
óvodavezetők közössége nekem az igazán nagy segítség. Aljegyző úrral szoktunk értekezni.
Jó dolognak tartom hogy a KLIK-nél igazándiból követik a jogszabályokat.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Van e kérdés, hozzászólás?
Bácsó Balázsné képviselő
Köszönjük szépen ezt a részletes beszámolót, nagyon szépen ki van mutatva minden. Van
két SNI-s gyerekünk, hallássérült és egy mozgássérült. Azt hogy szakember hiány miatt
szomatopedagógust nem tudunk megoldani, helyben kellene megoldani?
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető

Nekünk kellene megoldani hogy biztosítsuk, esetleg megbízási szerződéssel ahogy a
gyógypedagógust megoldjuk, ha lenne de nincs. Püspökladányban van de ő nem vállalta, más
meg nincs a környékben.
Bácsó Balázsné képviselő
Itt is előjönnek az problémák hogy alapvető szokásokra tanítani kell a gyerekeket. Ez igaz
teljes mértékben. A másik hogy nem nyertünk a konyha pályázaton, valamelyik nap láttam
hogy újra megnyitották. Az óvoda fejlesztési pályázat is nagyon jó lenne nekünk mert látom
hogy 70 fős a létszám és azt is tudom hogy ez a maximum.
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
66 fő a felvehető maximális létszámunk.
Bácsó Balázsné képviselő
Akkor hogy lehet így?
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
Ha jelentkezik muszáj felvenni, nem utasíthatom el mert 3 éves kortól fel kell vennem.
20%-kal túlléphető végül is a maximális létszám. Nagyon ritka hogy 70 gyerek hetekig ott
legyen az óvodában.
Bácsó Balázsné képviselő
A konyha fejlesztési pályázattal mi is volt?
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
Nem a tervezői nyilatkozat lett hozzá csatolva.
Tóthné Verő Tünde polgármester 15.10 perckor megérkezett az ülésterembe.
Bácsó Balázsné képviselő
Valami formai dolog volt. Köszönöm szépen nekem ennyi lett volna. A
gyermekétkeztetésre kapunk normatívát és akkor mi van a felnőtt étkeztetéssel?
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
Arra nem kapunk normatívát, a térítési díjakból kell a nyersanyagot és a rezsit kihozni.
Bácsó Balázsné képviselő
Azóta mi a helyzet mióta a 70 nyugdíjas kilépett?
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető
Olyan 20 vendégünk van, ehhez jön a pedagógusok, munkahelyen étkezők. Olyan 30-35
körül van.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Szeretne a hozzáfűzni valaki még valamit?
Varró Géza képviselő
Még a telekről volt szó, hogy mi lesz azzal.
Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető

Azt mondta polgármester asszony hogy azt még össze kell vonatni mert két helyrajzi
számon van, kerítést kell csinálni, még kút is van azon az udvaron. Azért vásárolta meg az
önkormányzat mert beépítettük az ebédlőt és amennyi területet az elvett az udvarunkból az
nekünk kellene. Az udvar mérete is rendeletben van szabályozva. Annyira nem vágyom rá
mert utcafronton van.
Győri Balázs képviselő
Ebben az esetben az van hogy a beépítettség 40% lehet a többinek udvarnak kell lenni, a
gyereknek mozgástér kell hogy legyen. Emiatt sok egyeztetés volt az ebédlő felépülte után, de
végül megkaptuk az engedélyt. Most itt ez az udvar, nagyon jó, csak rendbe kell tenni.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Aki a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda intézményvezetői beszámolóját elfogadja,
jelezze kézfelemeléssel. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:
130/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a Szerepi
Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016. évi munkájáról.

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Határidő: azonnal
4./ Tájékoztató a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről
Mile Tünde Enikő képviselő
A beszámolót elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta. Többféle
kérdés merült föl. Az iroda ellátásáról, az ügyfélforgalomról, a működésükkel,
pontrendszerükkel kapcsolatosan. Ezt mind megbeszéltük.
Bácsó Balázsné képviselő
Ügyfélforgalom?
Mile Tünde Enikő képviselő
Igen.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Hol találják őket ha éppen nincsenek az irodában.
Bácsó Balázsné képviselő
Hol itt?
Mile Tünde Enikő képviselő
A vasútállomáson van az irodájuk de többnyire itt vannak, itt van megfelelő eszköz a
feladatokhoz. Krisztián bemutatta a rendezvényeiket, egyértelműen kiderült ahány rendezvény
van pontozás alapján működnek.
Pánti Zoltán aljegyző

Minden roma nemzetiségi önkormányzat egységesen kap egy normatív támogatást ami
a minimális működtetésre elegendő, ugyanakkor van lehetőségük feladatalapú támogatásra
pályázatot benyújtani. Le kell dokumentálniuk a tevékenységüket. Elnök úr elmondta hogy
kimagaslóan magas összegű pályázatban részesültek.
Varró Géza képviselő
Két millió felett kaptak.
Bácsó Balázsné képvisel
Erre akartam még kitérni.
Pánti Zoltán aljegyző
Hónapokig két fővel működött a nemzetiségi önkormányzat, a méltatlansági eljárás
lefolytatásra került és ezt követően a HVB döntése alapján feltöltésre került volna a képviselői
létszám három főre, de az érintett személy nem vállalta. Újra össze kellett ülni a HVB-nek és
most október végétől teljes létszámban működik a nemzetiségi önkormányzat. Letette az esküt
a harmadik a személy, ilyen szempontból ez rendben van.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Edit átadom a szót, ugyanis a gazdasági és ügyrendi bizottság is tárgyalta ma.
Bácsó Balázsné képviselő
A Gazdasági és Ügyrendi bizottság is elfogadta a beszámolót. Felvetődött itt egy
képviselő részéről hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a nemzetiségi önkormányzatnak a
családok környezetére, tisztán tartására, udvarok rendbe tételére. Az elnök úr elmondta tartanak
ez irányú tájékoztatást. Nem tudtam hogy ilyen nagy összegű támogatásban részesültek, azt
sem tudom mire használták fel.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Van egy alap normatíva az minimális összeg, ezen felül van a pontrendszer alapján a
pályázati pénz, ebből kellene a roma hagyományok, kultúra, művészet, érdekvédelem
támogatását megoldani.
Bácsó Balázsné képviselő
És a fenntartásukat akkor a telephelyükön, tehát a rezsit ki fizeti?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Az önkormányzat fizeti a villanyszámla, víz költségeit. Vettek egy mobiltelefont az
elnök úrnak, előfizetéses azt ők fizetik. De engem már keresett Krisztián hogy nem e tudna a
nagy önkormányzat kölcsön adni. Nem egészen így működik, jelezze de írásos megkeresés nem
érkezett a mai napig.
Mile Tünde Enikő képviselő
Az irodájukat kívül, belül mi tartjuk rendbe?
Tóthné Verő Tünde polgármester
A belső udvar az övék, a külső rész a miénk. Ugyanúgy közmunkással tartjuk rendbe
kívül, belül. Tavaly kifestettük, de azaz épület salétromos. Nem tudom miért vágytak oda.
Mile Tünde Enikő képviselő

Gyakorlatilag soha nincsenek ott.
Varró Géza képviselő
Nagyon ritkán.
Bácsó Balázsné képviselő
Nem nagyon láttam ott mozgolódást egyszer sem.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Amikor nagyon vacak idő volt napokon keresztül egyfolytában nyitva volt. Azt mondta
ott vannak.
Bácsó Balázsné képviselő
Kellene hogy ügyfélforgalom legyen?
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Ha valaki őket keresi kell hogy legyen.
Győri Balázs polgármester
Inkább napi szinten tartani a kapcsolatot a lakossággal. Tegnap is elmondtam a
fenntartásaimat. Ők a helyi cigányság vezetői, legyen meg az állandó kapcsolattartás.
Bácsó Balázsné képviselő
Krisztiánt nem láttam egész évben ezt már többször elmondtam, egy hónappal ezelőtt
jelent meg.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
A gyermekjólétis megbeszélésre sem jött el. Hogyan tudnak a családokra hatással lenni?
Hivatalosan sehogy?
Győri Balázs képviselő
Ez az egész dolog valamilyen szinten szubjektív, egy cigány vezető embernek, olyannak
kellene hogy legyen a habitusa, hogy olyan ráhatással legyek a többire akitől mindent
elfogadnak. Valamikor a vajda, pedig az választott funkció volt, olyan hatással volt az
emberekre, olyan jogköre volt hogy hihetetlen.
Varró Géza képviselő
Hallgattak rá.
Tóthné Verő Tünde polgármester
A lényeg az hogy nem tartoznak nekünk beszámolással, megkaptuk a tájékoztatójukat,
mely szerint dolgoztak egész évben.
Pánti Zoltán aljegyző
Magának a roma nemzetiségi önkormányzatnak is joga van pályázni, közmunka
program vonatkozásában, ebben az esetben ha önerővel rendelkezik akkor megteheti. Számos
esetben ugyanolyan jogosultsággal rendelkeznek mint a helyi önkormányzat.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester

Szeretne e még hozzáfűzni valaki? Akkor aki a roma nemzetiségi önkormányzat
tájékoztatóját elfogadja a 2016-os működésről az kézfelemeléssel jelezze. A szavazáskor 7
képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozták:
131/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szerep Község Önkormányzat
elfogadja a tájékoztatót a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
5./ Beszámoló a mezőőr 2016. évi tevékenységéről
Tóthné Verő Tünde polgármester
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság ezt tárgyalta, véleményetek mi róla?
Bácsó Balázsné képviselő
A bizottság elfogadta a beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Igazából a következő napirendi ponthoz merült fel változtatás a bizottság részéről. Kapunk egy
beszámolót a mezőőrtől minden évben, ebben leírja a mezőőr a munkáját, beszámol róla, de a
gazdákkal való kapcsolattartás, vagy a gazdáknak a véleménye, tájékoztatása ebből nem jön le.
Azt szeretné a bizottság, a rendeletben is hogy mivel mezőőri járulék emelés lesz a gazdáknak
valószínűleg hozzá kell járulniuk ennek a munkakörnek a finanszírozásához, ezért elvárható
hogy a mezőőr minden évben számoljon be a tevékenységéről a gazdák felé. Szemtől szembe
mondja el mit végzett, hol végzett, kérdezze ki a véleményüket, mit szeretnének még. Ezt
szeretnénk kérni.
Pánti Zoltán aljegyző
Annyi kiegészítést tennék hozzá hogy az fogalmazódott meg hogy a következő évi
mezőőri beszámolót csak úgy lehet beterjeszteni ha a gazda szervezetnek a véleménye is
csatolva lesz. Maga a mezőőr a helyi gazdák előtt beszámolna és az ő javaslatukkal együtt
kerülne ide a képviselő-testület elé a beszámoló.
Karácsony László mezőőr
Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni hogy amikor például leírtam hogy aratás után, vagy
napraforgó riasztás után én a gazdákkal személyesen konzultáltam, a személyes véleményük
alapján, ami éppen akkor folyt munka és éppen vége lett, akkor odamentem a gazdához,
megkérdeztem a véleményüket. Én a gazdák véleménye alapján készítettem a beszámolót, nem
a saját szakállamra.
Bácsó Balázsné képviselő
Gondoltuk, ezzel semmi gond nincs.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Abszolút jó ötletnek tartom hogy a földtulajdonosi közösség javaslatával legyen
beterjesztve a beszámoló és akkor nem érhet olyan vád, mert egyik gazda azt mondja találkozik
veled, rendszeresen tartja veled a kapcsolatot, a másik tudja mit kap a pénzéért. Tárgyalják meg,
mondjanak egy véleményt, utána tudjuk kell e változtatni a munkán, vagy nem.

Bácsó Balázsné képviselő
Mi egy képviselő-testület vagyunk, elfogadom a beszámolót, de nem tudom hogyan a
gazdák felé vetíteni mert az egyik ezt mondja a másik azt mondja. Nekünk nem kompetenciánk
hogy akármit is mondjunk. Ha a gazda azt mondja oké, még emelünk is a járulékon mert
megérdemli akkor én felnyújtom a kezem hogy rendben.
Karácsony László mezőőr
Nem a védelmem érdekében de amikor az első kézből való munkám elbírálása szerintem
ez megtörtént a gazdák részéről. Ez nem volt titok. Tudnak tőlem mindenről a gazdák, nem
légből kapott dolgokról van szó. Azt hogy most én a Gazdakör előtt beszámoljak, nem tudom
mit mondjak erre. Elmondhatnám nekik hogy xy-t megfogtam két zsák kukoricával de
szerintem ez őket nem érinti. Az hogy ne egye meg a nyúl a napraforgót, meg ne lopják el a
szénájukat, kukoricájukat. Az hogy most odajön hozzám a gazda, hogy kiadja nekem a munkát,
minden egyes gazdával nem beszélhetek meg azt a munkafolyamatot, mert már így is
megkaptam, hogy kimegyek a temető mellett és azért megyek ott mert a Gali Árpád földjét őrzi,
vagy a másik gazdájét őrzi. Ha valakivel találkozok azzal megállok, azért hogy tartsuk a
kapcsolatot, meghallgatom a véleményüket, elmondják mit várnak tőlem és azt megpróbálom
végrehajtani.
Mile Tünde Enikő 15.33 perckor elhagyta az üléstermet.
Bácsó Balázsné képviselő
Ezért kell a gazdákkal leülni és ezért kell velük együtt, hogy ezeket a dolgokat László
kivédje, meg mi is.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ebbe semmi különleges nincs, ugyanúgy ahogy elkészül a beszámolód, összeülnek a
gazdák és akkor legalább mindenki ott van és akkor nem mondhatják hogy nincsenek
tájékoztatva.
Bácsó Balázsné képviselő
Aki eljön az eljön, aki nem meg nem.
Tóthné Verő Tünde aljegyző
Nem mondhatja hogy a mezőőr nem számolt be.
Bácsó Balázsné képviselő
Valahogy nekünk is igazságosan kell ebben a dologban eljárnunk.
Győri Balázs polgármester
A faluba, határba vannak nagy gazdák akik több száz hektáron gazdálkodnak, meg van
olyan aki 1-2 hektáron gazdálkodik és azért őket nem lehet összehasonlítani. Aki 1-2 hektáron
gazdálkodik és annak elvisznek 3 cső kukoricát az nagyobb kár. Nem kicsi a szerepi határ, ha
Laci Gatályon van akkor a Kárászosi erdőt nagy üzemben termelhetik kifele. Ki veszi azt észre?
A gazdákkal jóban kell lenni, értekezni kell velük, akkor talán nem lesznek ilyen súrlódások.
Karácsony László mezőőr
Lényegében minden munka művelet a gazdákkal való megbeszélés után kezdődik.
Megszoktuk beszélni hogy a polgármester asszonynak jelentettem hogy holnap reggel kezdődik

a napraforgó riasztás. Ez a gazdákkal egyeztetve van, nem a magam szakállára csinálom, ezt
meg kell szervezni.
Bácsó Balázsné képviselő
Egy ember nem tudja az összes napraforgót meg az összes kukoricát megvédeni, kell
hozzá a gazda is.
Karácsony László mezőőr
Nagyon szívesen fogadom ha segítenek. Egy helyen többször is megfordulok napjában,
hogy ne legyen az hogy csak itt van, vagy csak ott van.
Pánti Zoltán aljegyző
Tisztában vagyok azzal hogy, amikor a mezőőri járulékot fizetni kell akkor itt hirtelen
mindenki azt mondja miért is kell nekem fizetni. Az egy dolog hogy a beszámolóban elmondjuk
hogy itt meg itt volt, de azért az lenne a legcélszerűbb a mezőőr vonatkozásában, önkormányzat
vonatkozásában hogy, pontosan le tudjuk dokumentálni a tevékenységét. Nem lehet elvárni sem
a polgármestertől, sem tőlem, hogy pontosan tudjuk a külterületen mi zajlik. Fontos, hogy
rendszeresen a gazdaszervezetek bevonásával tartsuk meg a munkáltatói értekezletet.
Szabó László képviselő 15.40 perckor elhagyta az üléstermet.
Tóthné Verő Tünde aljegyző
Javaslom talán célszerű lenne már március elején megtartani, mielőtt a vetés jön, már
nagyjából tudják a gazdák ki mit fog vetni, hová mi kerül, a mezőőr munkáját is könnyíteni
fogja. A következőt tarthatjuk nyáron, majd betakarítás után még egyet és ilyenkor pedig a
testület elé már úgy kerül hogy tárgyalva volt többször. Valakinek kérdés? Akkor én szavazásra
teszem fel hogy aki elfogadja a mezőőr beszámolóját szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő
volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozták:
132/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a mezőőr 2016. évi
tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

6./ Előterjesztés a mezei őrszolgálat tárgyú önkormányzati rendelet újraszabályozásáról
Tóthné Verő Tünde polgármester
A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta, véleményetek.
Bácsó Balázsné képviselő
Tárgyalta a gazdasági és ügyrendi bizottság részletesen. Átnéztük a rendelet
újraszabályozását. A 3. §-ban tettünk egy módosító javaslatot hogy szerepeljen a mezőőr
köteles együttműködni a helyi gazdákkal. A 4. §-ban a mezőőri járulék mértéke minden
megkezdett hektár után 300Ft/év összeget javasolt a bizottság a képviselő testület felé.
Tóthné Verő Tünde polgármester

Van e valami vélemény, kiegészítés?
Szabó László képviselő 15.42 perckor megérkezett az ülésterembe.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Én is azt javaslom kezdjünk egy középső összeggel és akkor meglátjuk hogy működik
együtt a gazdákkal, milyen vélemény lesz róla és jövőre akkor merjük újratárgyalni az emelését
is. Ehhez az is kell hogy a gazdák is meg legyenek elégedve vele. Javaslom hogy ezzel a
változtatással fogadjuk el a rendeletet. Aki egyetért azzal hogy a 3. §-ban szerepeljen hogy a
mezőőr együttműködik a helyi gazdákkal kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt
jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
támogatták a módosító javaslatot.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Aki egyetért azzal hogy módosításra kerüljön a 4. §-ban a mezőőri járulék mértéke, mely
szerint minden megkezdett hektár után 300Ft/év összeg legyen megkérem szavazzon. A
szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül támogatták a módosító javaslatot.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Aki ezekkel a módosításokkal együtt elfogadja a rendelet újraszabályozását kérem
szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották:
SZEREP KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1.§
A rendelet célja :
a) a Szerep közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a
halastavat - őrzése,
b) a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések,
eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú
ingatlanok földmérési jelek védelme,
c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása és

d) a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat
felállítása, valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása.
2.§
(1) A rendelet területi hatálya Szerep község közigazgatási területéhez tartozó,
külterületi fekvésű, valamely mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt területekre
terjed ki, kivéve az erdőt és a halastavat.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi
személyre, aki/amely az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti ingatlan
használója, amennyiben ez ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa.
II. Fejezet
A mezei őrszolgálat
3.§

A mezei őrszolgálat köteles együttműködni Szerep Község Önkormányzatával, helyi
gazdákkal, a rendőrséggel, a működési területén lévő vadásztársaságokkal, a
katasztrófavédelemmel, a kormányhivatal szerveivel, valamint a polgárőrséggel.
III. Fejezet
A mezőőri járulék
4.§
(1) Az önkormányzat a mezei őrszolgálat létesítési, fenntartási és működési költségeit
a földhasználó - ha ez ismeretlen, a tulajdonos - által kifizetett mezőőri járulékból és a
központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi.
(2) A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 300.- Ft/év.
(3) A mezőőri járulékot földhasználóként, amennyiben
tulajdonosonként összevontan, egész hektárra kell megállapítani.

az

ismeretlen,

5.§
(1) A mezőőri járulék fizetési kötelezettségének megállapítása:
a) a földhasználó / tulajdonos bevallása alapján, vagy
b) az a) pontban megjelölt önkéntes bevallás hiányában, vagy a közölt adatoknak a tényleges
állapottól való eltérése esetén az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kerül megállapításra.

(2) Amennyiben az ingatlannak több használója/tulajdonosa van, a használati/tulajdoni arány
szerint kell a járulékot megfizetni, kivéve ha a tulajdonosok együttes nyilatkozata alapján
valamelyik használó vagy tulajdonos egy személyben vállalja a járulék megfizetését.

(3) A járulékfizetési kötelezettség a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszerzését
követő év első napján keletkezik, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg,
amikor a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik. E változások bejelentése az
érintett földhasználók/tulajdonosok kötelezettsége a változást követő 15 napon belül.
(4) Mentes a járulékfizetési kötelezettség alól
a) a Magyar Állam,
b) a helyi önkormányzat

6.§
(1) A mezőőri járulék nyilvántartását, a megállapítás előkészítését a Püspökladányi
Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A mezőőri járulék összegét a kötelezett bejelentése alapján a jegyző határozatban
állapítja meg, legkésőbb a tárgyév augusztus 31. napjáig.
(3) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos fellebbezésről Szerep Község
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

(4) A mezőőri járulékot minden év október 15-ig kell megfizetni, a határozatban
megjelölt, az arra elkülönített számlára.
(5) A (4) bekezdésben megjelölt határidőig be nem fizetett mezőőri járulékot az adók
módjára behajtandó köztartozás szabályai szerint kell behajtani.
(6) A befizetett mezőőri járulék Szerep Község Önkormányzat költségvetésének
bevételét képezi.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
7.§
(1) A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a mezőőri szolgálatról szóló 6/2004.(IV.19.) számú rendelettel
módosított 5/2003.(III.25.) számú önkormányzati rendelet.
Szerep, 2016. november 30.

Tóthné Verő Tünde
polgármester

Keserű László
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja:2016.11.30.

Keserű László
jegyző

7./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet
elfogadására
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ami örömteli, hogy többet kaptunk mint tavaly, 3.569.970. forintot, 937 q barnakőszénre
elég. Elkészült a rendelet tervezet, hasonlóan a tavalyinak a mintájára. A Népjóléti bizottság
tárgyalta tegnap.
Varró Géza képviselő
A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Ugyanolyan
formában mint tavaly.
Bácsó Balázsné képviselő
A Gazdasági és Ügyrendi bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő- testület
felé. Egyetértettünk és örülünk hogy többet kaptunk.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Kérdés, javaslat? Aki elfogadja a rendeletet megkérem 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
17/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi

önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
46/2014. (IX.25.) BM. rendeletében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerep község közigazgatási területén állandó
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(2) Jelen rendelet alapján természetben nyújtott szociális célú támogatásra,
háztartásonként csak egy személy, egy jogcím alapján, egyszer lehet
jogosult Az egy háztartás részére megállapított támogatás mértéke:
maximálisan 6 q barnakőszén.

2. §
(1) Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250.-Ft),
b) 65 év feletti nyugdíjas kérelmező, jövedelemre tekintet nélkül,
c) A 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontján kívül, akit a Képviselő-testület
méltányosság alapján arra jogosultnak ítél meg, és
ca) széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és
cb) a tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelmét az e rendelet hatálybalépését
követően, de legkésőbb az 3.§ (2) bekezdésben meghatározott határidőig
benyújtotta és
cc) kommunális adófizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz, vagy
hátralék esetén nyilatkozik arról, hogy tartozását részletekben megfizeti az
önkormányzat kommunális adószámlájára.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő család.

(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§
(2)-(3) bekezdése az irányadó.
3. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A támogatási kérelmeket 2016. december 12.-ig lehet benyújtani az
Önkormányzathoz.
(3) A támogatás megállapításáról a Polgármester határozattal dönt.
(4) A támogatásra rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott
kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a (2) bekezdésében meghatározott
határidőben érkeztek – el kell utasítani.
(5) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2017. január
31.-ig gondoskodik.
(6) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
4. §
(1) Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.
T ó t h n é Verő Tünde s.k.
polgármester

K e s e r ű László s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2016.11.30.
Keserű László
jegyző
8./ Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Tóthné Verő Tünde polgármester
Határozat helyett rendeletbe kell foglalni. Ezt mindkét bizottság tárgyalta.
Bácsó Balázsné képviselő

A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé.
Varró Géza képviselő
A Népjóléti Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Akkor egy szavazást szeretnék kérni a rendelet elfogadásáról. 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 18/2016.
(XI.30.) önkormányzati rendelete
A gyermekétkeztetési térítési díjakról
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és
151.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni ellátása keretében
biztosított étkeztetésért (továbbiakban: gyermekétkeztetés) térítési díjat kell fizetni.
2.§
Szerep Község Önkormányzata a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhán
keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, továbbá a
munkahelyi és vendégétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
3. §
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az intézményi térítési díj
napi összegét az 1. melléklet tartalmazza.
3. §
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Tóthné Verő Tünde
polgármester
Kihirdetési záradék:

Keserű László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016.11.30.

Keserű László
jegyző

1. melléklet a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
A fizetendő térítési díjak
mértékéről

Óvodás gyermek
Alsós iskolás
gyermek
Felsős iskolás
gyermek

fizetendő
tízórai
ebéd uzsonna összesen
rezsi
térítési díj
(Ft)
(Ft)
(Ft)
norma (Ft)
(Ft)
Áfa (Ft)
(Ft)
60
165
60
285
0
77
362
65

200

65

330

0

90

420

70

230

70

370

0

100

470

9./ Előterjesztés „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntésre
Tóthné Verő Tünde polgármester
Elég keserves de, eredménytelen volt mivel nem érkezett rá pályázat. A Gazdasági és
Ügyrendi bizottság tárgyalta.
Bácsó Balázsné képviselő
A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta, tudomásul vettük, elfogadjuk majd a
továbbiakban meglátjuk tudunk e így tovább működni, tudunk e határidőket kérni.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Mindenképpen el kell fogadnunk hogy eredménytelen volt, a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot tájékoztatni kell hogy a kijelölés lejár január 31-el. Újra kell kérni a kijelölést,
illetve a kormányhivatal felé is jelezni kell.
Pánti Zoltán aljegyző
Tudtuk hogy mi lesz ennek a végeredménye, találnunk kellett volna egy közszolgáltatót,
de azt is tudjuk hogy ilyen közszolgáltatói díj mellett lehetetlenség találni. Elvileg van
lehetőség arra hogy az államtól a közszolgáltató, az önkormányzat a különbözetet igényelje.
Nehezen tudom elképzelni hogy a 4 ezer forintból rögtön 16 ezer forint legyen a
közszolgáltatói díj, ha viszont nem lesz 16 ezer forint, akkor meg pályázó nem lesz, a
közszolgáltatónak azaz érdeke hogy legalább ráfizetése ne legyen. Tájékoztatnám a képviselőtestületet hogy közbeszerzési eljárás esetén név szerinti szavazás kell.
Győri Balázs képviselő
Az hogy ez megoldódjon nem vagyok olyan optimista ebben a dologban. Amíg valaki fel
nem ébred vagy valaki olyan szinten nem fogja tudni képviselni ezt a dolgot, hogy fent is a

„nagy házban” meghallják addig itt nem lesz ilyen. Hozni kellene egy törvényt, hogy 1500 fő
alatti településre mi az ami vonatkozik, mert ez addig nem lesz megoldva.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ennyiért senki nem fog szippantani. Akkor név szerinti szavazás következik. Mondom a
neveket és ezt követően nyilatkozzon a határozati javaslatról.
Bácsó Balázsné képviselő
Támogatom.
Győri Balázs képviselő
Támogatom.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Támogatom.
Szabó László képviselő
Támogatom.
Varró Géza képviselő
Támogatom.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Támogatom. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:
133/2016. (XI.29.) képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt.27.§ (5) bekezdése alapján
névszerinti szavazással-ezúton kihirdeti, hogy a „Közszolgáltatási szerződés a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó
közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú uniós értékhatár alatti szolgáltatási
koncessziós közbeszerzési eljárás eredménytelen.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
10./ Tájékoztatás egyedi szennyvízkezelés című pályázatról
Tóthné Verő Tünde polgármester
Belekerül kb. 7,7 millió forintba és vagy nyer, vagy nem a pályázat. Merjünk e
kockáztatni? Tárgyalta a gazdasági és ügyrendi bizottság, mi a vélemény?
Bácsó Balázsné képviselő
A bizottság nagyon részletesen tárgyalta, szinte mindenki szóhoz jutott. Mérlegeltünk,
hiszen nem tudjuk a 150 millió forint valójában mire lesz elég, de ha már valami kis
előrehaladás is lenne, az is jó lenne. Próbáljuk meg, azt a 3,5-4 millió forintot nem tudom
honnan fogjuk tudni előteremteni, de mérlegelni kell a testületnek honnan fogjuk, miből?
Tóthné Verő Tünde polgármester

Tehát ti azt javasoljátok hogy próbáljuk meg a pályázatot.
Bácsó Balázsné képviselő
A többségnek ez volt a véleménye, igen.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Képviselőknek mi a véleménye?
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Támogattam személy szerint.
Győri Balázs polgármester
Nagyon részletesen kifejtettem az álláspontom.
Szabó László képviselő
Való igaz hogy nem látjuk a fedezetét, hogy miből próbáljuk meg, de próbáljuk.
Győri Balázs képviselő
Nagyon lobbizni kell mellette az biztos.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ez egy hatalmas összeg, de jó akkor szavazásra teszem fel aki támogatja, terveztessük,
készíttessük. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:
134/2016. (XI.29.) önkormányzati határozat
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a 107/2016. (VIII. 30.)
Képviselő-testületi határozatban kifejezett szándékát annak vonatkozásában, hogy „A
vidéki térségek falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című (kódszáma: VP67.2.1.2-16.) felhívásra pályázatot nyújt be.
A beruházás megvalósításához szükséges önerő az önkormányzat 2017.
költségvetéséből kerül biztosításra, melynek mértéke maximum 7.750.000. forint.

évi

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos
ügyekben eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
11./Előterjesztés folyószámlahitel igényléséről
Tóthné Verő Tünde polgármester
Közeledik az évvége, sajnos nekünk minden évben folyószámlahitelt igénybe kell
vennünk, van egy 3,5 millió forintos keretünk és ahhoz hogy ezt január 1-től újra igénybe tudjuk
venni, szükséges egy képviselő-testületi felhatalmazás. A Gazdasági és Ügyrendi bizottság
megtárgyalta, kérném a javaslatotokat.

Bácsó Balázsné képviselő
Megtárgyalta a bizottság és a fizetőképességünk érdekében mindenképpen muszáj,
egyhangúlag elfogadta.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Kérdésetek? Szavazásra teszem fel aki ezt elfogadja hogy nyújtsuk be a hitelt, kérem
szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:
135/2016.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta:
5. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel lehetőségét
figyelembe véve 3.500.000 Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint folyószámlahitelt
igényel a Hajdú - Takarék Takarékszövetkezettől 2017. december 31-ig.
6. Egyben vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a
pénzintézet rendelkezésére bocsátja.
7. Nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára nézve
kötelezőnek tartja.
8. A Képviselő-testület a 3.500.000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak
fedezetként felajánlja az Önkormányzat költségvetési bevételeit.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Tóthné Verő Tünde polgármester
Megkérném alpolgármester asszonyt, hogy szintén hogy vegye át az ülés vezetését,
addig kimegyek.
Tóthné Verő Tünde polgármester 15.55. perckor elhagyta az üléstermet.
12./Előterjesztés polgármester jutalmazásáról
Bácsó Balázsné képviselő
A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta egyhangúlag elfogadtuk az egyhavi
jutalmat, a határozatban foglaltakat és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Egyéb vélemény?
Szabó László képviselő
A következő gyűlésre készítek egy határozati javaslatot, melyben kérni fogom azt, hogy
az SZMSZ-t módosítsuk aszerint, hogy a képviselőknek azt a határozatát, amikor lemondtak a
tiszteletdíjuk 20%-ról akkor azt is fogadjuk el, hogy szűnjön meg ez a határozat.

Pánti Zoltán aljegyző
Az SZMSZ-ben meg van határozva mennyi a képviselői tiszteletdíj és az SZMSZ szerint
a képviselőnek meg van a lehetősége arra hogy erről a tiszteletdíjról lemondjon.
Szabó László képviselő
Azt meg lehet szüntetni?
Pánti Zoltán aljegyző
Akkor még nem voltam itt, nem tudom milyen döntés született. Ebben az esetben a
rendelet alapján a képviselőnek jár egy tiszteletdíj, meg van a joga arra hogy erről lemondjon.
Ez egy önkéntes döntés és nem kell hozzá testületi határozat.
Győri Balázs képviselő
Szerintem sem. Itt arról van szó hogy mindenki egyénileg mond le, majd egyénileg kéri.
Ehhez nem kell testületi ülést összehívni.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Szeretne e hozzáfűzni valaki még valamit? Szavazzunk, aki elfogadja az előterjesztést a
polgármester asszony jutalmazásáról az kézfelemeléssel jelezze. A szavazáskor 5 képviselő
volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozták:
136/2016.(XI.29.) képviselő-testületi határozat:
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Verő Tünde polgármester
részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/H. § alapján jutalmat
állapít meg, melynek összege a polgármester illetményének 1 havi összege, bruttó
448.727.-Ft.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának
kifizetése iránt.
Felelős: Keserű László jegyző
Határidő: 2016. december 31.

Tóthné Verő Tünde polgármester 16.04 perckor megérkezett az ülésterembe.
13./Különfélék
1.kérdés
Tóthné Verő Tünde polgármester
Megtartottuk eddig minden évben a vállalkozók vacsoráját, a másik hogy a testületi ülést
ne az utolsó héten tartsuk már meg. Szerintem a karácsony hetét hagyjuk már békén. December
16-ra gondoltam a vállalkozók vacsoráját illetően, ez egy pénteki nap. Mit szóltok hozzá? És
azon a héten kellene megtartanunk a testületi ülést és legyünk azon a héten túl mindenen, hogy
mindenki nyugodtan tudjon készülni az ünnepre.
Bácsó Balázsné képviselő
Akkor azon a héten kedd.

Tóthné Verő Tünde polgármester
Nekem jó a december 13, akkor legyen ekkor a testületi ülés, a vállalkozók vacsorája
pedig december 16 péntek, 17 óra. Az év mecénása díjból jó lenne hagyományt teremteni,
mindig van néhány vállalkozó aki segíti az önkormányzatot, támogatja a rendezvényeket.
2. kérdés
Tóthné Verő Tünde polgármester
A Szent István Szoborról mi a véleményetek? Beszéljük meg hogy csináltassuk e meg,
amennyiben igen, legyen egy életnagyságú Szent István szobor.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Támogatom.
Varró Géza képviselő
Támogatjuk, nekem az jutott eszembe, meg láttam a kis füzetet, benne van a lélekharang
is.
3. kérdés
Tóthné Verő Tünde polgármester
Egy másik nagy fejtörés. Van egy lehetőség önkormányzati földutakra pályázni. Erről már
egyeztettünk egyszer egy pályázatíró céggel a mai napon volt kint az út tervezője, illetve
pályázatírója és Győri Balázs és Gali Árpád voltak itt. Nagyon szerettük volna a Keményi utat,
mert el lehetne látni aszfalttal és az ami beleférne ebbe a 100 milliós keretbe. Erre viszont
pályázik a Budai Farm Kft, abban maradtunk a pályázókkal rájuk kérdezek. Erősítsék meg, ők
azt mondták teljesen egyenesben vannak azzal, meg fogják tudni pályázatból oldani. A
Keményi útra ne gondoljunk. Felmerült egy másik földút ami 3,2 km hosszú, ezt tartották a
gazdák is jobbnak mert több szerepi tulajdonos is azt használja. Útalappal eltudnánk látni, csak
engem a pályázatíró azzal riogat, hogy ennek jelentős szakhatósági díja van, tehát pár százezer
forintra kalkulálnunk kell ha ezt csináltatjuk.
Bácsó Balázsné képviselő
Melyik ez a másik út?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ez a dögház dűlőtől megy le a Fűzfásig.
Győri Balázs képviselő
Szerintem ezt az egészet nem fogja tudni ebből az összegből kihozni, de ha a fele akkor is
jelentős. A szerepi gazdák közül majdnem mindenkinek van ott földje. Legalább 40-50 embert
érint.
Varró Géza képviselő
A dögháztól a vasútig is sok gazda van.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Csak ott vasúti átjáró van ami nehezítené a kivitelezést.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester

Ezt beszéltük is a múltkor.
Bácsó Balázsné képviselő
Ez a Kft. már megvette a tanyát.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Nem vette meg.
Győri Balázs képviselő
Emiatt aggódok, valamilyen biztosítékot kellene tőlük kérni. Elesni egy viszonylag biztos
pályázattól mert ők azt mondják hogy biztosak a dolgukban. Még meg sem vette a tanyát a
cég. Az út az önkormányzaté, veled kötöttek szerződést.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Mi azt bérbe adtuk nekik.
Győri Balázs képviselő
Kinek adtuk bérbe?
Tóthné Verő Tünde polgármester
A Budai Farm Kft-nek és hozzájárultunk hogy pályázatot nyújtsanak be az útra.
Kimondottan pályázat miatt adtuk és még ők mondták hogy 5 évre határozzuk meg, mert egy
pályázatnak annyi az utánkövetése. A lényeg az lenne hogy két szék közül nehogy a földre
essünk. Ettől félek a legjobban.
Győri Balázs képviselő
Ha ezt valaki komolyan gondolta volna már réges-régen megvette volna a tanyát.
Varró Géza képviselő
De beadták rá a pályázatot?
Tóthné Verő Tünde polgármester
Ma beszéltem velük azt mondták teljesen sínen van az ügy. Akkor a Keményi utunkkal
mi legyen?
Győri Balázs képviselő
Nekem az a javaslatom polgármester asszony hogy kőkeményen körbe kell járni.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Mit kell körbe járni? Már felhívtam a céget.
Szabó László képviselő 16.28 perckor elhagyta az üléstermet.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Pár százezer forint a szakhatósági díj, amit ki kell fizetni. A dögház dűlőtől a Szerepi nagy
útig 3,2 km ami a pályázati keretbe belefér, vállalva a szakhatósági díjakat be kívánjuk adni a
pályázatot.
Szabó László képviselő 16.29 perckor megérkezett az ülésterembe.

Tóthné Verő Tünde polgármester
Köszönöm szépen, nekem ennyi volt.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
A múltkor beszélgettünk a nyugdíjasok kis karácsonyi támogatásáról, hol hagytuk abba
hogy majd visszatérünk rá decemberben. Akkor azt ne felejtsük már el. Mert nem került
említésre a decemberi napirendi pontok keretében.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Akkor tárgyaljunk arról is hogy a szociális normatívánk hogy áll a felhasználása és
amennyiben lehet, keret van rá a 70 éven felülieknek ezt próbáljuk meg. Olyan 400 ezer forint
körüli összeget jelenten a költségvetésben.
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester
Aranyos gesztus karácsony előtt.
Tóthné Verő Tünde polgármester
Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom.
Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1631 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

MEGHÍVÓ

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését 2016. november 29-én
(kedd) du. 14.00 órára összehívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Az ülés kezdési ideje: 14.00 óra

Napirendi-javaslat:
1./ Jelentés

a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése
közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
2./ Tájékoztató a Szerepi Kelemen János Általános Iskola 2015/2016. tanévben folytatott
tevékenységéről
Előadó: Kapornai Judit tankerület igazgató
3./ Beszámoló a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016. évi munkájáról
Előadó: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető
4./ Tájékoztató a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről
Előadó: Rózsás Krisztián elnök
5./ Beszámoló a mezőőr 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Karácsony László mezőőr
6./ Előterjesztés a mezei őrszolgálat tárgyú önkormányzati rendelet újraszabályozásáról
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
7./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
8./ Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
9./ Előterjesztés „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú közbeszerzési
eljárást lezáró döntésre
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
10./ Tájékoztatás egyedi szennyvízkezelés című pályázatról
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
11./ Előterjesztés folyószámlahitel igényléséről
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
12./ Előterjesztés polgármester jutalmazásáról
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester
13./ Különfélék
Zárt ülés
14./ Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra beérkezett pályázat elbírálásáról

A Képviselő-testületi ülés határozatképessége érdekében minden képviselő jelenlétére
számítok.
Indokolt távolmaradását, kérem, előre jelezze.

Szerep, 2016. november 21.

Tóthné Verő Tünde s.k.
polgármester

Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep Nagy u. 53.

Jelentés
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről
I.
110/2016.(VIII.30.) önkormányzati testületi határozat
Az önkormányzati lakásbérleti szerződés tervezet az érintett részére megküldésre került
114/2016.(IX.27.) önkormányzati testületi határozat
A szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra a pályázat benyújtásra
került
115/2016.(IX.27.) önkormányzati testületi határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez való
csatlakozási nyilatkozat aláírásra és megküldésre került.
A pályázati kiírás megtörtént.
116/2016.(IX.27.) önkormányzati testületi határozat
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra a pályázat
benyújtásra került.
120/2016.(X.25.) önkormányzati testületi határozat
A fogorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés módosítása aláírásra került.
124/2016.(X.25.) önkormányzati testületi határozat
„Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok
támogatása aláírásra került.

II.

Az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről
Szóbeli előterjesztés alapján

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda
4163 Szerep,Kossuth u.10.
tel:54/476-515, email: szerepovi@gmail.com

ikt. sz: 70/2016

INTÉZMÉNYVEZETŐI

BESZÁMOLÓ

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda

OM azonosító: 202288

Készítette: Galgócziné Gyányi Edit
intézményvezető
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Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda
4163 Szerep,Kossuth u.10.
tel:54/476-515, email: szerepovi@gmail.com

Tisztelt Képviselő-testület !
A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda beszámolója a 2015/2016 nevelési év szakmai és
működési tevékenységének eredményeiről szól.
A beszámoló készült: az óvoda éves munkaterve, a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 3§ (1)
értelmében, Pedagógiai Program cél és feladatai, valamint az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja alapján.
A fenti dokumentumok határozzák meg a nevelés céljait és a cél eléréséhez szükséges
feladatokat.
Elsődleges célom volt a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletbe n tartásával az
intézményben nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosítása és intézményünk

törvényes

működése.
További célom volt, hogy a kollégákban belső igényként jelenjen meg az önképzés igénye
és a továbbképzéseken való részvétel.
2016.01.22-én a minősítési eljárás során sikeresen számot adtam tudásomról és a
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben szereplő pedagóguskompetenciákról.
A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Szerep
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által előirányzott intézményi költségvetési keretből
próbáltuk biztosítani, betartva a törvényességi szabályokat.
Intézményvezetőként felelős vagyok a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos
gazdálkodásért,
beszámolási,

az óvoda gazdálkodási
információszolgáltatási

feladatainak

kötelezettség

megszervezésért,

teljesítéséért.

a tervezési,

Fontosnak

tartom a

szabályszerű, átlátható, takarékos gazdálkodást.
Itt szeretném megköszönni a fenntartó és a képviselő-testület, valamint a pénzügyi csoport
tagjainak segítségét, együttműködését.
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Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda
4163 Szerep,Kossuth u.10.
tel:54/476-515, email: szerepovi@gmail.com

1. Általános adatok
Ssz.
1.

Az intézmény székhelye,
neve, címe

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda,
4163 Szerep, Kossuth u.10.
Telefon/fax:06/54 476-515
e-mail: szerepovi@gmail.com

Intézményvezető neve

Galgóziné Gyányi Edit

Az intézmény napi
nyitvatartási ideje a
2015/2016. nevelési
évben

7:00-16:20
A nyitva tartástól zárásig óvodapedagógus
foglalkozik a gyerekekkel 7:00- 8:00 óra között a
csoportok összevontan működnek

Alapító okirat szerinti
főtevékenysége
Alaptevékenységei

851011 Óvodai nevelés, ellátás
091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben
096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben
104060 A gyermekek, fiatalok és családok
életminőségét javító programok

Nevelési év rendje

önálló költségvetéssel rendelkező szerv,
pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Püspökladányi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
2015.09.01.-től 2016.08.31.-ig

Nyitva tartás
Nyári zárás

7:00 – 16:00
2016. augusztus 16-31-ig, takarítási szünet

Óvodai beíratás

2016. május 09.-tól május 11-ig

Gazdálkodási jogköre
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Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda
4163 Szerep,Kossuth u.10.
tel:54/476-515, email: szerepovi@gmail.com

1. 1.Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda jelenlegi humánerőforrása
Pedagógusok összesen:
Pedagógusok iskolai végzettsége
Főiskolai végzettség
Ebből
Szakvizsgázott
Gyakornok
Pedagógus II.
Pedagó g iai asszisztens
Pedagógiai asszisztens iskolai végzettsége:
Érettségi, pedagógiai asszisztens végzettség
Dajk ák összesen:
Dajkák iskolai végzettsége:
Dajkaképzőt végzett

Egyéb munkakör összesen:
Iskolai végzettségek:
Érettségi és emelt szintű OKJ-s végzettség
Szakmunkás képző
Általános iskolai végzettség + OKJ-s
végzettség iskolai végzettség
Általános
kisegítő
Kisegítő
dolgozó
dolgozó

6fő

óvodapedagógus

6 fő

óvodapedagógus

3 fő
1 fő
0 fő

óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus

1fő

pedagó g iai asszisztens

1 fő

Pedagógiai asszisztens

3 fő

dajka

3 fő

dajka

Egyéb munkakör
7 fő

1 fő

Kisegítő dolgozó

1 fő

élelmezésvezető

2 fő
1 fő
2 fő
1 fő

konyhai dolgozó
konyhai kisegítő
konyhai kisegítő
adminisztrációs
adminisztrációs
feladatok
segítése feladatok

1 fő

adminisztrációs
feladatok segítése

Munkarend
Minden dolgozó kötelező munkaideje: heti 40 óra.
Óvodapedagógusok: délelőttös, ill. délutános munkarendben dolgoznak.
Kötelező óraszám: 32 óra, 4 óra felkészülés, 4 óra vezetői döntés, megbízás alapján
Általános helyettes kötelező óraszáma: 24 óra, a 8 órában a vezetőhelyettesi feladatokat látja
el.
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Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda
4163 Szerep,Kossuth u.10.
tel:54/476-515, email: szerepovi@gmail.com

Technikai dolgozók: heti 40 óra (5x8 óra)
2 fő óvodapedagógus GYED miatti fizetés nélküli szabadságon, ebből egyikük 2016.július
13- december 31-ig, másikuk 2016. szeptember 22- december 05-ig szabadságát tölti,
helyettük 2 szakképzett óvodapedagógust alkalmazunk határozott idejű szerződéssel.

2. Óvodai csoportok
Ssz.
1.
2.
3.
4.

Óvodai csoportok száma összesen
óvodai kiscsoport száma
óvodai középső csoport száma
óvodai nagycsoport száma

beírt létszám a 2015/16-os tanévre
létszám 2015-okt.1-jén
SNI 2015-okt.1-jén
nevelésbe vett
nevelési év folyamán kimaradt gyermeklétszám
nevelési évben felvett gyermeklétszám
május 31-i létszám
május 31-i SNI
nevelésbe vett

3
1
1
1

kiscsoport

középső

nagycs
op

össz:

23

21
1

26
1

70
2

1
2
24

1
1
21
1

1

3

25
1

70
2
1

1

Az óvodába járó 70 gyermek közül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 64 fő részesült.
Hátrányos helyzetű 12 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 44 gyermek.
A nevelési évben minden óvodás gyermek ingyenes étkezésben részesült, köszönhetően a
Gyermekvédelmi törvény változásának, mely lehetővé tette, hogy azok a gyermekek is ingyenes
étkeztetésben részesüljenek, akiknek családjukban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, azaz 2015-ben a 89.408 forintot, illetve akit
nevelésbe vettek.
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2.2. Tankötelezettségi mutatók

Tanköteles korú

28

Gyermek felvétele az
általános iskola
1. évfoly am ára

Gyerm ek további
óvodai nevelése

20

8

Javasoljuk a gyermek
szakértői bizottsági
vizsgálatát
0

3.Pedagógiai folyamatok
Tervezés – stratégiai és operatív tervezés
Az intézményvezető irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentuma inak
koherens kialakítását.
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársa inak
felkészítése a feladatra időben megtörténik.
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.
A 2015-2016. éves munkatervben
megfogalmazottak
majdnem 100%-ban
megvalósultak, egyedül a tanfelügyelettel összefüggő önértékelés elkészítése maradt ki,
mivel a 2015/2016. nevelési évre tervezett tanfelügyeleti ellenőrzést az Oktatási Hivatal
törölte.
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.
A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év
tervezése.
A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok,
feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait
figyelembe véve – megjelennek a pedagógus tervező munkájában és annak üteme zésében
A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak az esetleges eltérések
indokoltak. A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a
csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.
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4. Belső ellenőrzés

Az intézményben belső ellenőrzést végeztem. Az intézményi ellenőrzés:
• spontán megfigyeléssel
• tervezett megfigyeléssel
• dokumentum ellenőrzéssel valósult meg.
Spontán megfigyelés: A megfigyelés nem bejelentett, a nap bár- mely órájába n
történhet. (megvalósulhatott)
Az ellenőrzés elsősorban a dajkák és a konyhai dolgozók munkakörébe tartozó
feladatok végzésére, helyiségek, eszközök tisztaságára terjedt ki.
Tervezett megfigyelés: Célja: A kiemelt feladatok megvalósításának mikéntje, az
óvodapedagógusok pedagógiai, nevelő munkájának megfigyelése.
2015/2016-os nevelési évben a kis és középső csoportban folyó nevelőmunkát
ellenőriztem. A látogatások utáni megbeszéléseken értékeltük a csoportokban folyó
nevelőmunkát.
Dokum entu m ellen őrzés: A csoportban használt dokumentumok ellenőrzése, azok pontos
határidőre való vezetése:
• óvodai csoportnapló
• felvételi és mulasztási napló
• gyermek anamnézis
• egyéni fejlődési napló
Fokozottan kell figyelni a pontos dokumentumvezetésre.
Az élelmezésvezető által vezetett dokumentumok ellenőrzése is megtörtént
(gyermeklétszám, élelmezési napok száma).
2016. augusztusban megtörtént az élelmezésvezető munkájának belső ellenőrzése.
Eredmény: Az élelmezésvezető munkája pontos, naprakész.
Az óvodapedagógusok önértékelését és a tanfelügyeleti látogatásokhoz szükséges
dokumentációt a folyamatos jogszabályi változások miatt, nem tudtuk elvégezni.
2015/2016-os nevelési évre, az intézményben tervezett tanfelügyeleti látogatást az
Oktatási Hivatal törölte.
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A gyerm ekek érték elése
sulása
Az intézményben folyómegvaló
nevelőmunka
alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó megfigyelést végeznek a csoportok
óvodapedagógusai.
DIFER méréssel mérjük és értékeljük a 4-5-6-éves gyermekek tudását, fejlettsé gi
jellemzőit.
Egyéni fejlődés megvalósulása: a fejlődési napló alkalmas a fejlődési folyamat követésére, a lemaradások, eredmények, Az egyénnek szóló feladatok meghatározá sa,
a fejlesztési tervben nyomon követhető.
Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről- fejlesztő céllal- folyamatosa n
visszacsatolnak a szülőknek szülői értekezlet, illetve fogadóóra keretein belül.

SNI gyermekek integrálása
A legnagyobb próbatételt intézményünk számára ez a feladat jelentette.
Ebben a nevelési évben 1 hallássérült és 1 mozgássérült SNI gyermek
ellátását kellett biztosítani.
A hallássérült kisfiú ellátását Együttműködési Megállapodás keretében, a
Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
óvoda, általános iskola és kollégium utazó gyógypedagógusa által
biztosítottuk.
A mozgássérült gyermek szakértői véleményében előírt értelmi és
logopédiai fejlesztését Szőkéné Papp Ibolya gyógypedagó gus,
logopédussal kötött vállalkozói szerződés keretein belül biztosítottuk. A
gyermek mozgásfejlesztését szakemberhiány miatt (szomatopedagó gus)
nem tudtuk megoldani.
Az intézményvezető és az érintett pedagógus információkkal rendelkezik minden
gyermek szociális helyzetéről.
Az intézmény a gyermekvédelmi jelzőrendszer munkájában aktívan részt vesz.
Kapcsolatot tart fenn szakmai támogató hálózattal (Pedagógiai Szakszolgálatok,
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató, Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgála t
munkatársai)
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5. Belső kapcsolatok

Vállalt feladatok
Az év folyamán mindenki igyekezett a vállalt feladatokat teljesíteni és tudása legjavát adni. Igyekeztünk precízen és naprakészen vezetni a dokumentációkat,
elvégezni a gyermekek mérését, felkészíteni a tanköteles gyermekeket az iskolára.
Próbáltuk biztosítani a gyermekek számára a nyugodt, tartalmas játékidőt,
megteremteni a szabad játék feltételeit, de mindannyian tudjuk, hogy ez egyre
nehezebb, egyre nagyobb odafigyelést, energiát követel tőlünk.
Több esetben is nekünk kell átvennünk a szülők kötelező feladatát, vagyis nekünk
kell a gyermekek zömét alapvető szokásokra, szabályokra, beszélni, játszani
tanítani.
Egyre több az agresszióra hajlamos gyermek, akik nem könnyítik meg a tartalmas,
nyugodt játékidő kialakulását, biztosítását. Nem egyszerű biztosítani a jól nevelt,
vagy szerény, visszahúzódó kisgyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott
légkört.
Összességében változatos, programmal teli, eredményes évet zárt az óvoda.

Információáramlás
Az intézményben rendszeres az információáramlás , a kommunikáció. Az
intézmény információátadása a következő:
• szóbeli: lehet naponta, hetente vagy kéthetente
• elektronikus csatornákon (e-mail, zárt csoportban)
• értekezletek formájában
• körlevelek formájában
Az információkat, az utasításokat (mit, mikor, miért) mindig fentről lefelé közvetítjük, viszont az eredmények összegyűjtése, jelentése lentről felfelé történik.
Gyakorlati megvalósítása még nem minden esetben megfelelő. Együttműködésünk
hatékonyságának alapfeltétele a jó kommunikációs kapcsolat.
Az általános óvodai kérdéseket, szakmai egyeztetéseket nevelőtestületi értekezleteken vitatjuk meg.
A dajkák is tájékoztatást kapnak az óvodát és ezen belül az őket érintő kérdésekről
a számukra szervezett és munkatársi értekezleteken. Az értekezletek összehívása
célszerűségi alapon történik.
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4.1. Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény külső kapcsolatai
Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső partnerek kijelölése. Kulcsfontosságú partnereink:
- Az óvoda és a család
- Az óvoda és az iskola
- Az óvoda és a Roma nemzetiségi Önkormányzat kapcsolata
- Az óvoda és a fenntartó kapcsolata
- Az óvoda és az egészségügyi intézmények kapcsolata
- Az óvoda és a könyvtár kapcsolata
- Az óvoda és a gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények kapcsolata.
- Az óvoda és az egyház kapcsolata

A partnerkapcsolatok tartalma
• Rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekek szüleivel, a családokkal.
• Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy óvodánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint az érdeklődők.
Ezért létrehoztuk a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda Facebook oldalát, melyen
rendszeresen megosztjuk az óvoda közérdekű információit.
Az általános iskolával az óvoda-iskola átmenet megkönnyíté se érdekében komplex,
többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk.(szülői értekezlet, közös rendezvények,
tanévnyitó ünnepség).
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is szoros kapcsolatot tartunk fenn. Idén az
Állatkerti kirándulás költségeihez 10.000 Ft-al járultak hozza. Az iskolába menő
ballagó gyermekek számára foglalkoztató füzetet ajándékoztak.
Családsegítő Szolgálattal fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetés e, és ha
valahol a gyermek veszélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról
értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működik.
A Védőnővel is rends zeres a kapcsolattartás. A tisztasági vizsgálatokat
rendszeresen végezte, ebben a nevelési évben egyetlen gyerm ekkel sem volt
problém a.
Heti egyszeri alkalommal hitoktatásban vehetnek részt a gyermekek.
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5.Tárgyi infrastrukturális feltételek
Tárgyi feltételek értékelése
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
Továbbra is fennálló probléma 2 óvodai csoportszobánk kis mérete, a fejlesztő szoba hiánya,
és az óvoda irodájának beázása, valamint az épület külső vakolatának hibái.
Igyekszünk az épületet szépen, esztétikusan berendezni, tisztán tartani, és az egyes
helyiségek optimális funkcióit megtalálni.
A fejlesztés irányai:
- Folyamatosan biztosítjuk, hogy az óvoda, konyha épülete és udvara balesetmentes,
biztonságos legyen.
Az óvodában a nyári karbantartás a fa udvari játékok esetében nem valósult meg, ezért a
későbbiekben nagyobb odafigyelést igényel ez a folyamat.
- Idén is elvégeztük a tisztasági meszeléseket, mely a főzőtér, raktárak, ebédlő, mosdók WCk, öltözők meszelésére terjedt ki.
- Az óvoda irodájában a folyamatos beázások miatt legszükségesebb feladat a tetőszerkezet
felújítása. A mennyezet és a fal már olyan mértékben beázott, hogy a festék lepergett, a
falak és a mennyezet is penészedik, ez pedig már károsíthatja az ott dolgozók egészségét.
-Elkészült a terasz tető cseréje, mely még a 2010-es jégverés alkalmával sérült meg.
-A konyhára sikerült megvásárolni az egyetemes konyhagép kiegészítő tartozékait.
- Az ebédlőbe megrendeltünk 60 db széket, a jelenlegi padok helyett. Megvásároltuk az
iskolás gyermekek számára az önkiszolgáláshoz szükséges tálcákat, tányérokat.
- A fenntartó Önkormányzat pályázatot adott be a konyhafejlesztésre, mely formai hiba
miatt elutasításra került.
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6.Szervezeti feltételek
A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak
A 3 óvodai csoportban 6 óvodapedagógus, 3 dajka és 1 pedagógiai asszisztens látja el a feladatokat.
Az év folyamán Gali Józsefné dajka 2016. április 30-án, a nők 40 éves nyugdíjazásának lehetőségét
kihasználva, nyugdíjba vonult. Felmentési idejére és nyugdíjazása után az eddig kisegítő dolgozóként
alkalmazott Varga Jánosné látja el a dajkai feladatokat.2016. május 1-től a kisegítő munkakörben
adminisztrátorként alkalmaztuk Jenei Tamást, aki az óvoda és a konyha munkáját is segíti.
2 óvodapedagógusunk jelenleg GYED-en van, helyettük határozott idejű szerződéssel szakképzett
óvodapedagógusokat alkalmazunk.
A humánerőforrás szükségletben betegség vagy egyéb ok miatt bekövetkező hiányt a Nemzeti
Köznevelési törvény 62. § (8) alapján oldottuk meg. „Az óvodapedagógusoknak a kötött munkaidejét
a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a
munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában nevelést előkészítő, azzal összefüggő
egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése,
továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.”
Konyhán 1 fő élelmezésvezető,2 szakács és 3 konyhai kisegítő látja el a gyermekétkeztetés, a
munkahelyi és vendégétkeztetés feladatait. 2016. január 1 től került bevezetésre a szünidei
gyermekétkeztetés, mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, melyet az óvoda konyháján
szerveztünk meg.
A közmunka-programban óvodánkban dolgozók nagy segítséget jelentenek, az óvodai csoportokban,
és a konyhán is.
A karbantartói feladatok ellátása is közmunkaprogram keretében történik, számítunk rá, hogy a
továbbiakban is lesz lehetőség közmunkások foglalkoztatására az óvodában.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben lehetőség van rá, a továbbiakban is biztosítsa
az óvodában és a konyhán a közmunkások foglalkoztatását.
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Továbbképzés
A megvalósult továbbképzések
 1 óvodapedagógus a Beszédfejlesztő és kommunikációs szakvizsgás képzés
követelményeit sikeresen teljesítette
 Vezetői továbbképzés:
o Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez a
tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus minősítéshez kapcsolódó
intézményvezetői... (30 órás akkreditált intézmény vezetői
továbbképzés).
 Tűz és balesetvédelmi oktatás
 Szakmai nap (gyakorlati bemutató Hajdúböszörményben)
 Az intézményi adatfeltöltési felelősök 10 órás felkészítésén 1 óvodapedagógus vett
részt.
 A gyakornok óvodapedagógust a minősítése előtt szaktanácsadó látogatta meg.

adat

2015/2016 nevelési év

Érintettek
neve

Minősítés
Az eljárás
Eredménye
időpo ntja

Elért fokozat

Galgócziné
Gyányi Edit

2016.01.22

97%

Ped.II.

Gulyás
Marianna

2016.05.06.

88%

Ped.I.
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7 Az óvoda ünnepei

Időpo nt

Program megn ev ezése
Nemzeti ünnep
megünneplése

X. 23.
XI.

Csenki Sándor Roma
mesemondóversenyen való
részvétel

Célcso po rt
Település
lakói
gyerekek
Település,kistérségi

Felelő s
minden
dolgozó
Kolozsiné Tóth
Andrea

XII. 06.

Télapó ünnepély

XII.14-18

Adventi készülődés

XII. 18.

Fenyőünnep az óvodában

XII. 20.

Advent 4. vasárnapi műsor

valamennyi
óvodapedagógus
gyerekek, szülők valamennyi
óvodapedagógus
gyerekek, szülők valamennyi
óvodapedagógus
Település szinten minden dolgozó

II. 19.

Farsang

gyerekek, szülők

valamennyi
óvodapedagógus

III.

Március 15. megünneplése

gyerekek, szülők

III.

Húsvéti készülődés

gyerekek, szülők

V.01.
V.2-6

Részvétel a II. Mézes napon
Gyerekek , óvodai dolgozók
műsora Napja
Anyák

gyerekek,
település
gyerekek, szülők

valamennyi
óvodapedagógus
valamennyi
óvodapedagógus
minden dolgozó

V. 25.

Kihívás Napja

Település szintű,
gyerekek, szülők
gyerekek, szülők

VI.13.

Gyereknap, Családi nap
Kirándulás a debreceni
Állatkertbe.

VI.6.

Évzáró, Ballagás

óvodás gyerekek

gyerekek, szülők

valamennyi óvodapedagógus
minden dolgozó
valamennyi
óvodapedagógus
valamennyi óvodapedagógus

Köszönöm munkatársaim egész éves szakmai munkáját, Szerep Községi Önkormányzat támogatását és
együttműködő partnereink segítségét.
Szerep,2016. augusztus 29.
Galgócziné Gyányi Edit
intézményvezető
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tel:54/476-515, email: szerepovi@gmail.com

Melléklet
Csoportos óvodapedagógusok beszámolói az éves munkáról
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Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda
4163 Szerep,Kossuth u.10.
tel:54/476-515, email: szerepovi@gmail.com

10. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK:
A Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2016. augusztus 31 -én
nevelőtestületi értekezleten, a 2015/2016. nevelési év beszámolóját elfogadta.
Kelt: Szerep, 2016. augusztus 31.
…………………………….
intézményvezető

A fenntartó megismerte és elfogadta 2015/2016. nevelési év beszámolóját
Kelt: ………………………….…, 201. ………………….
…………………………….
fenntartó
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Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.

Tájékoztató
a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséről
2016. január 21-én megtartott testületi ülésünkön felülvizsgáltuk a 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Szerep Község
Önkormányzatával korábban megkötött megállapodásunkat.
2016. február 26-án megtartott ülésünkön elfogadtuk a 2016. évi
költségvetésünket, elszámoltunk a működési költségvetési támogatással, együttes
aláírási jog gyakorlására kijelöltük Rózsás Ottó személyét a takarékszövetkezeti
számlaműveleteknél, valamint megtárgyaltuk Vadász Károly méltatlansági ügyét.
2016. március 24-i ülésünkön határozatot hoztunk a 2016. április 8-án
megtartandó Szerepi Nemzetközi Roma Napról, melyre költségvetésünk terhére
60 ezer forint támogatást biztosítottunk.
2016. április 25-én elfogadtuk a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.
évi rendezvény- és programtervét. (Határozatot hoztunk a május 7-én
megrendezett Roma Majálisról, a május 6-i budapesti Holokauszt Központba
szervezett kirándulásról, a roma családok kertművelési támogatásáról, a
Gyermeknapról, a ballagó roma iskolások és óvodások támogatásáról, a szerepi
jó tanuló roma gyermekek kétnapos kirándulásáról, a roma vezetők július 23-ai
találkozójáról, a vendéglátással egybekötött sportnapról, a Roma Holokauszt
megemlékezésről, roma bál megszervezéséről, a Máriapócsi Búcsún való
részvételről, evangelizációs rendezvényről, és nemzetiségi fórumok
megrendezéséről.)
2016. április 27-ei testületi ülésünkön újra megtárgyaltuk Vadász Károly
méltatlansági ügyét.
2016. május 23-ai testületi ülésünkön döntöttünk a Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési
Egyesületbe történő belépésről, és módosítottuk az iskolás és óvodás gyerekek
részére megrendezett gyermeknap időpontját.
2016. június 8-án döntöttünk a szerepi óvodások Debreceni Állatkertbe történő
kirándulásának támogatásáról.
2016. július 8-án módosítottuk a jól tanuló roma gyermekek kirándulásának
időpontját, és a Szerepi Roma Sportnap megtartásának időpontját.

2016. július 12-én módosítottuk a költségvetésről szóló határozatunkat,
elfogadtuk az I. féléves rendezvényeinkről szóló beszámolót, elfogadtuk továbbá
a 2016. I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót, és felosztottuk működési
költségvetésünket.
2016. augusztus 26-án elfogadtunk több együttműködési megállapodást, többek
között a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Tetétleni Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint véleményeztük a települési támogatások
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról
szóló 1/2005. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítását. Elhatároztuk, hogy
részt veszünk a Sárréti Roma Hagyományőrző Fesztiválon, melynek
megszervezéséhez saját költségvetésünkből is hozzájárultunk.
2016. augusztus 31-én elfogadtuk a 2015. évi költségvetésről szóló
zárszámadásunk határozatát.

Püspökladány, 2016. november 15.

Rózsás Krisztián s.k.
elnök

Mezőőri beszámoló 2016 évről
A 2016 -os év eseménytelenül indult, melynek nagyon örültem. Semmilyen eseményt
nem tapasztaltam már hetek óta. Így telt el a januári hónap is. Majd február 2.- án
tapasztaltam, hogy valaki vagy valakik a hosszúháti Balázsné erdőből fát vágott vagy vágtak ki.
Ezt jeleztem a hivatalban, illetve beszéltem a KMB rendőreinkkel. Ígéretet kaptam, hogy
segíteni fognak, illetve lehetőségeik szerint ők is ráfigyelnek az erdőre, illetve a fát szállító
személyekre. Majd 18. -án megint hozzányúltak az erdőhöz. Ezt én újra jeleztem az illetékesek
felé. Ettől kezdve a munkaidőm nagy részét az erdő figyelésével töltöttem. Január 25. -én
délután esett a hó, 22 óra körül abbahagyta. Úgy határoztam, hogy körüljárom a falut, hátha
elkövetik azt a hibát, hogy most is kimennek. Körüljártam az erdőt, és megtaláltam a friss
nyomokat, és a frissen kivágott fákat. A Zsurka tanyánál megleltem a nyomot, ahol bejött a
faluba. Felhívtam a KMB-t és rendőreinket akik éppen szolgálatban voltak Szerepen. A nyomon
végigmentünk és megtaláltuk a kivágott fát és megtudtuk, hogy ki az elkövető. Az ügyet
átadtam, illetve átvette tőlem. Így rendőrségi, illetve bírósági eljárás indult az elkövetővel
szemben. Ennek hamar híre ment, és nem volt ilyen jellegű szabálysértés a határban a mai
napig sem. Ezután nagyobb munkám a területen a vadriasztás volt a napraforgóföldeken. Ebbe
besegítettek a vadásztársaság és a földtulajdonosok is. A tulajdonosokkal való beszélgetés
után elmondhatom, hogy jó munkát végeztünk. Soron következett a lucerna kaszálás majd a
réti széna kaszálása. Behordás után megkerestem a gazdákat, kikérdeztem a véleményüket,
hiányról egy gazda sem beszélt. Meg voltak elégedve. Így elmondhatom, hogy ez is sikeres
volt.
Közben az idő múltával elérkezett a kukoricaidőszak. Talán elmondható, hogy ez a
legnehezebb időszak. Ezt hordozzák főzni, ebbe a legrosszabb, hogy az emberek jogot
formálnak hozzá. Az egyik azt mondja, hogy terhes az asszony, megkívánta, a másik meg hogy
a gyerekeknek viszi mert szeretik és kívánják. Így tehát elmondható, hogy ezt őrizni kell tejes
korától az aratás napjáig. Itt örök téma a tarlózás. Ha a gazdák engedélyt adnak akkor szedik
az álló kukoricát. Ezért szoktam kérni a gazdákat, hogy ne adjanak engedélyt míg a közeli
környékben álló kukorica van. Ne kapjanak lehetőséget a lopásra. Örömömre szolgál, hogy a
gazdák az elmúlt évek tapasztalatai alapján belátták, hogy igazam van. A gazdákkal való
találkozáskor vagy az aratásnál kérdeztem a gazdákat a hiányról. Elmondták, hogy nincs
hiányuk, illetve nem loptak el belőle, meg vannak elégedve a munkámmal. Ezek után
elmondhatom, hogy október 15. -én 1300 órakor egy szerepi lakossal találkoztam a hosszúháti
úton, aki engedély nélkül tarlózott és az összegyűjtött kukoricát szállította hazafelé. Mivel nem
volt engedélye rá, így a községünkben szolgálatot teljesítő rendőröktől segítséget kértem. A
kukoricát lefoglaltam, a hivatalba beszállítottam. A helyszínre érkező rendőrt megkértem,
hogy ha lehet, ne tegyen feljelentést, intéződjön el a dolog a helyszínen. A rendőr nem látta
akadályát, így helyszíni bírság került kiszabásra. A kukorica időszak ezzel az intézkedéssel
zárult. Úgy gondolom, hogy ezek után elmondhatom, hogy ez az évem sikeresen zárult eddig
a napig. Itt azért el szeretném mondani, hogy ebbe az úgymond sikerben benne voltak a

gazdák is. Több esetben telefonáltak, hogy látnak mozgást valamelyik dűlőn, gyalog,
kerékpárral, vagy éppen szekérrel. Én ezt minden esetben megnéztem. Így a személyek nem
merték elkövetni az esetleges szabálysértést, mivel tudták, hogy figyelem őket. Továbbá
elmondhatom, hogy nagy segítséget kapok a biharnagybajomi örs állományától is. Bármikor
segítségre van szükségem, mindig megkapom. Továbbá segítenek a polgárőreink és a lovas
tagozat tagjai is. A rendőrökkel külön szolgálatot 189 órát, a lovas tagozat tagjaival külön
szolgálatot 115 órát töltöttem el.
Ezzel a beszámolómat befejeztem, kérem fogadják el.
Szerep, 2016. november 17.

Karácsony László s.k.
mezőőr

Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep Nagy u. 53
ELŐTERJESZTÉS
A mezei őrszolgálat tárgyú önkormányzati rendelet újraszabályozásáról
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat a
közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, - ide nem értve az erdőt, a halastavat –
őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodjon.
A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó
termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá
mezőgazdasági építmények földmérési jelek vagyonvédelmét ellátó személy.
Az önkormányzatnak a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési
költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri
járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedeznie. A
mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzat a
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati
rendeletében szabályozza. Beszedése az adókra vonatkozó előírások alapján kerül
sor.
Szerep Község Önkormányzatának képviselő-testülete a fenti törvényi lehetőséggel
élve az 5/2003.(III.25.) önkormányzati rendeletében a mezőőri szolgálat felállításáról
rendelkezett, így a településen már 2003 óta működik a mezőőri szolgálat. Jelenleg 1
fő mezőőr látja el a jogszabályokban meghatározott feladatokat.
A hatályos rendelet szerint a mezei őrszolgálat fenntartási és működési költségeit az
állami hozzájárulás mértékén felül a földhasználó ( ennek ismerete híján a
földtulajdonos) által fizetett mezőőri járulékból kell fedeznie. Éves szinten ennek
összege 100 Ft.
Mivel a község működtetése és az intézmények fenntartása évről-évre egyre nagyobb
kiadásokkal járnak, ezért az önkormányzat számára nélkülözhetetlen bevételi forrás a
mezőőri járulék.
Fentiekre tekintettel a képviselő-testület úgy döntött, hogy 2017-ben a mezőőri
járulékot megemeli 500Ft/Ha/év összegre.
A képviselő-testület fenti döntése indokolttá tették ezen önkormányzati rendelet
felülvizsgálatát és módosítását.

A felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a jelenleg hatályos mezőőri
rendelet nem felel meg maradéktalanul a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseinek,
ezért figyelembe véve az időközben bekövetkezett jogszabályi és szervezeti
változásokat indokolt az 5/2003(III.25) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésével egyidejűleg egy új rendelet megalkotása.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1)
bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzéséve l felméri a szabályozás
várható következményeit.
A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendelet alkotás 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 mezei őrszolgálat működési költségeit a központi költségvetés által biztosított
hozzájárulásból biztosítja az önkormányzat. A mezőőr a termőföldek őrzését,
vagyonvédelmét ellátó személy.
ab) környezeti és egészségi következményei:
mezei őrszolgálat működtetése a környezet védelmét is jelenti a község külterületén,
tekintettel arra, hogy a mezőőr szolgálati feladatai közé tartozik a működési területükön
az illegális szemétlerakás megelőzése is, az ilyen hulladéklerakók megszüntetésének
elősegítése. Egészségi következménye közvetlenül nincsen a rendelet
megalkotásának.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Az adminisztratív terhek változhatnak.
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A községhez tartozó termőföldeken szükséges a mezőőri szolgálat működtetése.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Mindezek alapján a mezőőri szolgálatra vonatkozóan a meglévő rendelet módosítása
helyett egy új, áttekinthető egységes önkormányzati rendelet megalkotását javasolom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.

Szerep, 2016 november 15
Tóthné Verő Tünde
polgármester

SZEREP KÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/…..(… ….) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1.§
A rendelet célja :
a) a Szerep közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a
halastavat - őrzése,
b) a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések,
eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú
ingatlanok földmérési jelek védelme,
c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozása és
d) a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat
felállítása, valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása.
2.§
(1) A rendelet területi hatálya Szerep község közigazgatási területéhez tartozó,
külterületi fekvésű, valamely mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt területekre
terjed ki, kivéve az erdőt és a halastavat.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi
személyre, aki/amely az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti ingatlan
használója, amennyiben ez ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa.
II. Fejezet
A mezei őrszolgálat
3.§

A mezei őrszolgálat köteles együttműködni Szerep Község Önkormányzatával, a
rendőrséggel,
a
működési
területén
lévő
vadásztársaságokkal,
a
katasztrófavédelemmel, a kormányhivatal szerveivel, valamint a polgárőrséggel.

III. Fejezet
A mezőőri járulék
4.§
(1) Az önkormányzat a mezei őrszolgálat létesítési, fenntartási és működési költségeit
a földhasználó - ha ez ismeretlen, a tulajdonos - által kifizetett mezőőri járulékból és a
központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi.
(2) A mezőőri járulék mértéke minden megkezdett hektár után 500.- Ft/év.
(3) A mezőőri járulékot földhasználóként, amennyiben
tulajdonosonként összevontan, egész hektárra kell megállapítani.

az

ismeretlen,

5.§
(1) A mezőőri járulék fizetési kötelezettségének megállapítása:
a) a földhasználó / tulajdonos bevallása alapján, vagy
b) az a) pontban megjelölt önkéntes bevallás hiányában, vagy a közölt adatoknak a
tényleges állapottól való eltérése esetén az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján kerül
megállapításra.
(2) Amennyiben az ingatlannak több használója/tulajdonosa van, a használati/tulajdoni
arány szerint kell a járulékot megfizetni, kivéve ha a tulajdonosok együttes nyilatkozata
alapján valamelyik használó vagy tulajdonos egy személyben vállalja a járulék
megfizetését.
(3) A járulékfizetési kötelezettség a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszerzését
követő év első napján keletkezik, és annak az évnek az utolsó napján szűnik meg,
amikor a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik. E változások bejelentése az
érintett földhasználók/tulajdonosok kötelezettsége a változást követő 15 napon belül.
(4) Mentes a járulékfizetési kötelezettség alól
a) a Magyar Állam,
b) a helyi önkormányzat
6.§
(1) A mezőőri járulék nyilvántartását, a megállapítás előkészítését a Püspökladányi
Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A mezőőri járulék összegét a kötelezett bejelentése alapján a jegyző határozatban
állapítja meg, legkésőbb a tárgyév augusztus 31. napjáig.

(3) A mezőőri járulék megállapításával kapcsolatos fellebbezésről Szerep Község
Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
(4) A mezőőri járulékot minden év október 15-ig kell megfizetni, a határozatban
megjelölt, az arra elkülönített számlára.
(5) A (4) bekezdésben megjelölt határidőig be nem fizetett mezőőri járulékot az adók
módjára behajtandó köztartozás szabályai szerint kell behajtani.
(6) A befizetett mezőőri járulék Szerep Község Önkormányzat költségvetésének
bevételét képezi.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
7.§
(1) A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a mezőőri szolgálatról szóló 6/2004.(IV.19.) számú rendelettel
módosított 5/2003.(III.25.) számú önkormányzati rendelet.

Szerep, 2016. november 30.

Tóthné Verő Tünde
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja:

Keserű László
jegyző

Keserű László
jegyző

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
………../2016. (……..) önkormányzati rendelete
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
46/2014. (IX.25.) BM. rendeletében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerep község közigazgatási területén állandó bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(2) Jelen rendelet alapján természetben nyújtott szociális célú támogatásra, háztartásonként
csak egy személy, egy jogcím alapján, egyszer lehet jogosult Az egy háztartás részére
megállapított támogatás mértéke: maximálisan 6 q barnakőszén.

2. §
(1) Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250.-Ft),
b) 65 év feletti nyugdíjas kérelmező, jövedelemre tekintet nélkül,
c) A 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontján kívül, akit a Képviselő-testület méltányosság alapján
arra jogosultnak ítél meg, és
ca) széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és
cb) a tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelmét az e rendelet hatálybalépését követően, de
legkésőbb az 3.§ (2) bekezdésben meghatározott határidőig benyújtotta és
cc) kommunális adófizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz, vagy hátralék esetén
nyilatkozik arról, hogy tartozását részletekben megfizeti az önkormányzat kommunális
adószámlájára.
(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerint
a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése az
irányadó.
3. §
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A támogatási kérelmeket 2016. december 12.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.
(3) A támogatás megállapításáról a Polgármester határozattal dönt.
(4) A támogatásra rendelkezésre álló forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket –
függetlenül attól, hogy azok a (2) bekezdésében meghatározott határidőben érkeztek – el kell
utasítani.
(5) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2017. január 31.-ig
gondoskodik.
(6) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
4. §
(1) Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.
T ó t h n é Verő Tünde s.k.
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja:

Keserű László
jegyző

K e s e r ű László s.k.
jegyző

1. számú melléklet a …/2016. (…) számú önkormányzati rendelethez.

KÉRELEM
Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításához
Kérelmező neve:………………………………………………………………………………..
Születési neve:………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..
Anyja neve:……………………………………………………………………………………..
Állandó lakcíme:………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………..
TAJ száma:……………………………………………………………………………………...
Telefonszám (nem kötelező megadni):…………………………………………………………
A kérelmező családi körülménye (megfelelő válasz aláhúzandó):
egyedül élő
nem egyedül élő
A kérelmezővel azonos lakóingatlanban élők személyek száma: …………….. fő
Név

Családi kapcsolat

Születési idő

Megjegyzés

2

Kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni (megfelelő rész aláhúzandó):
(a) aktív korúak ellátására jogosult
(b) időskorúak ellátására jogosult
(c) települési támogatásra jogosult
Kijelentem, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem:
(A megfelelő válasz aláhúzandó!)
Igen

Nem

Jövedelmi adatok
B/ A jövedelmek típusai

kérelmező

közeli hozzátartozók

jövedelme

a) b) c) d) e) f) g) h)

Összesen:

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Nyugellátás, baleseti
nyugell., egyéb nyugdíjszerű ellátások
4. Önkorm. és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ell.
(munkanélküli jár., rendsz. szoc. és
nevelési segély, jöv.
pótló támogatások stb.)
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYET,
GYED, családi pótlék, tartásdíj.)
6. Egyéb jövedelem
7. Összes nettó jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ................................................... Ft/hó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Szerep, …………………………………….
……………………………………………….
az ellátást igénylő, vagy törvényes
képviselőjének aláírása
……………………………………………….
cselekvőképes hozzátartozók aláírása

3

Kitöltési utasítás
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, ill. több lakóhely esetén az állandó
lakóhely címét kell feltüntetni.
2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő.
3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.
4. Az 1., 3., jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap
jövedelmét kell szerepeltetni.
5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap
jövedelmét kell igazolni
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni
kell.
7. Az egy főre jutó nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával.
8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett, az érintett közeli hozzátartozónak is alá kell írnia. Ha az
ellátást igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője
jogosult az aláírásra.

Püspökladány Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
4150 Püspökladány Bocskai u. 2.

ELŐTERJESZTÉS
A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

A Képviselő-testület 2016. augusztus 30-án megtartott rendes ülésén külön napirendi
pontként tárgyalta a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda étkezési térítési díj
felülvizsgálatát. Az intézményvezető javaslatára módosításra kerültek a térítési díjak.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásban
megvizsgálta a fenti ülés döntéseit, és szakmai segítségnyújtás keretében az
alábbiakra hívta fel a figyelmet:
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell
fizetni. A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése értelmében, ha a 21/A. § (1) bekezdésben
foglalt intézményi gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az
intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. A Gyvt. 151.§ (3)
bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a szerint
fizetési kötelezettséget megállapító , fizetésre kötelezettek körét bővítő, fizetési
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy
korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell
telnie. A fenntartó önkormányzat a Gyvt. 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazó
rendelkezés alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetési térítési díjról rendeletet alkot.
A szakmai segítségnyújtásban foglaltakat megvizsgálva és az abban foglaltakkal
egyetértve a kézhezvételt követő első testületi ülésre elkészítettem a
gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendelettervezetet. A rendelettervezetben a
térítési díjak az augusztusi testületi döntéssel összhangban lettek meghatározva.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§
(1)bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett
hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. 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 módosításához kapcsolódó társadalmi hatás az étkeztetést biztosító
intézmények által nyújtott szolgáltatást igénybe vevők, törvényes képviselőjük, vagy
családjuk számára várható. Költségvetési hatásként a változó térítési díj bevételek
említhetők.

ab) környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi következményei nem
határozhatók meg.
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet módosítása nem okoz adminisztratív többletterhet, mivel semmilyen
adminisztratív terhet befolyásoló új szabályt nem állapít meg.
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
Az önkormányzatnak fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási
kötelezettsége, melynek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos
jogszabálysértést követne el, illetve ellentétes lenne a magasabb szintű
jogszabályokkal.
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi
feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.

Szerep, 2016. november 15.

Keserű László
jegyző

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../.... (... ..)
önkormányzati rendelete
A gyermekétkeztetési térítési díjakról
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és
151.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni ellátása keretében
biztosított étkeztetésért (továbbiakban: gyermekétkeztetés) térítési díjat kell fizetni.
2.§
Szerep Község Önkormányzata a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda konyhán
keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, továbbá a
munkahelyi és vendégétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
3. §
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az intézményi térítési díj
napi összegét az 1. melléklet tartalmazza.
3. §
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

Tóthné Verő Tünde
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja:

Keserű László
jegyző

Keserű László
jegyző

1. melléklet a ../..... (... ...) önkormányzati rendelethez
A fizetendő térítési díjak mértékéről

tízórai
(Ft)
Óvodás gyermek
Alsós iskolás
gyermek
Felsős iskolás
gyermek

ebéd
uzsonna összesen
rezsi
(Ft)
(Ft)
norma (Ft)
(Ft)
Áfa (Ft)
60
165
60
285
0

fizetendő
térítési díj (Ft)
77
362

65

200

65

330

0

90

420

70

230

70

370

0

100

470

Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep Nagy út 53.
Előterjesztés
„Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására
Szerep Községi Önkormányzat a „Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására
Szerep településen” tárgyú közbeszerzési eljárást indított.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 118.§ (1) bekezdése alapján uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziós közbeszerzési eljárás.
A dokumentációt átvevő ajánlattevők száma: 1 db.
Beérkezett ajánlatok száma: az ajánlattételi határidő lejártáig -2016. 11. 14. 11:00 óráig –
ajánlat nem érkezett.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (1) a) pontja alapján eredménytelen.
„75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;”
A Bíráló Bizottság javasolja az eljárást lezáró döntést hozó Képviselő-testületnek az eljárás
eredménytelensége megállapítását.
Szerep 2016. november 21.
Tóthné Verő Tünde
polgármester
Határozati Javaslat:
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt.27.§ (5) bekezdése alapján
névszerinti szavazással-ezúton kihirdeti, hogy a „Közszolgáltatási szerződés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziós közbeszerzési eljárás eredménytelen.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Szerep 2016. november 21.
_______________________
Tóthné Verő Tünde

Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.

Készítette: Gorzsás Anita

ELŐTERJESZTÉS
az Egyedi szennyvízkezelés című pályázatról
Magyarország Kormánya pályázatot hirdetett A vidéki térségek falvainak megújítására,
Egyedi szennyvízkezelés címmel, melynek kódszáma VP6-7.2.1.2-16.
Célja a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások
számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természetközeli
szennyvízkezelésének megvalósítása érdekében, továbbá célul tűzte ki a vidéki térségek
falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztését, a falvak megújulását.
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. augusztus 30–án tartott
ülésén, a 107/2016. (VIII. 30.) Képviselő-testületi határozatában döntött arról, hogy jelen
pályázati felhívás keretein belül pályázatot kíván benyújtani.
A döntést előkészítő előterjesztés többek között az alábbiakat is tartalmazta:
A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 155 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az
alábbiak szerint alakul:
A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település:
komplex programmal fejlesztendő település esetén a maximális támogatási intenzitás 95%.
az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése
b) új gépek és berendezések vásárlása;
c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak,
tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a
projekt-menedzsment költség
d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy
kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek
megszerzése;
Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható
költségre vetítve (%)

Általános költségek és immateriális javak
költségei
(c-d. pont)
gi eljárási díjak,
égek,
5%
szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése
védjegyek vagy eljárások megszerzése összesen
ebből:
1%
0,5%
1%
0,5%
2,5%

Ingatlan vásárlás
Infrastruktúra-fejlesztés
ebből:
zítés
lőszermentesítés stb.)

2%
15%
(régészeti

feltárás,

2%

Az előterjesztésben és a pályázati felhívásban foglaltak szerint egy 155 millió forintos
pályázat esetén a kötelezően vállalandó önerő mértéke 95 %-os támogatási intenzitás
mellett 7.750.000 forint.
Ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani úgynevezett előkészítési költségekkel is
számolni kell. A támogatási kérelem elkészítése során csatolni kell többek között a Települési
Szennyvízkezelési Programot, a Megvalósíthatósági Tanulmányt és az engedélyes szintű
tervdokumentációt is. Előzetes árajánlatkérés, valamint a pályázati kiírás elszámolható
költségeinek táblázata alapján ezen dokumentációk elkészítésének előzetes becsült költsége a
pályázati összeg 2,5%-a, mely körülbelül 3.500.000.-4.000.000 forint. Ezt az összeget
akkor is ki kell fizetni a dokumentációk elkészítőjének, ha a pályázat nem nyer.
Amennyiben pedig támogatásra ítélik, akkor elszámolható a pályázat keretein belül.
Fentiek alapján mérlegelni szükséges, hogy amennyiben a pályázat nem nyerne, az
Önkormányzat tudja-e vállalni ezen plusz költségek finanszírozását.
Mérlegelést követően kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak
elfogadására, vagy annak módosítására.
Határozati javaslat:
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a 107/2016. (VIII. 30.)
Képviselő-testületi határozatban kifejezett szándékát annak vonatkozásában, hogy „A
vidéki térségek falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című (kódszáma:
VP6-7.2.1.2-16.) felhívásra pályázatot nyújt be.
A beruházás megvalósításához szükséges önerő az önkormányzat 2017.
költségvetéséből kerül biztosításra, melynek mértéke maximum 7.750.000. forint.

évi

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos
ügyekben eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester
Szerep, 2016. november 21.
Tóthné Verő Tünde
polgármester

Szerep Község Polgármesterétől
4163 Szerep, Nagy u. 53.
ELŐTERJESZTÉS
Folyószámlahitel Igényléséhez
Szerep Községi Önkormányzat az elmúlt évben 3,5 millió Ft folyószámla hitelkerettel
rendelkezik, 2016. december 31-ig. Célszerű lenne megújítani a folyószámlahitelt a HajdúTakarék Takarékszövetkezettel, mivel településünk számára ez egy tartalékot jelenthetne a
2017-es költségvetési évre. Megújításához szükséges a Képviselő-testület határozata.
Szerep, 2016. november 21.
Tóthné Verő Tünde
polgármester

Határozati javaslat
…/2016.(……..) Képviselő-testületi határozat
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta:
1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel lehetőségét
figyelembe véve 3.500.000 Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint folyószámlahitelt
igényel a Hajdú - Takarék Takarékszövetkezettől 2017. december 31-ig.
2. Egyben vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a
pénzintézet rendelkezésére bocsátja.
3. Nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára nézve
kötelezőnek tartja.
4. A Képviselő-testület a 3.500.000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak
fedezetként felajánlja az Önkormányzat költségvetési bevételeit.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester

Szerep Község Önkormányzat
Képviselőjétől
ELŐTERJESZTÉS
a polgármester jutalmazásáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat
meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése
alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény
vagy tiszteletdíj hat havi összegét.
Tóthné Verő Tünde polgármester jelenlegi tisztsége 2014. október 12-i
megválasztásával keletkezett. Mint köztudott, ezt megelőzően ő töltötte be a
településen a jegyzői, majd aljegyzői tisztséget. Polgármester asszony a község
megelégedésére végezte és végzi munkáját, ezt mutatja a polgármesteri választás
eredménye is.
Figyelemmel kísértem a polgármester 2016. évben végzett munkáját. Álláspontom
szerint az önkormányzati feladatait maradéktalanul ellátja, a település lakosainak és a
helyben gazdálkodó szervezetek számára rendelkezésre áll. Az önkormányzati
feladatokon túl a magán- és egyéb ügyek intézésében is segítséget nyújt.
A megválasztása óta a szerepi polgárok legnagyobb megelégedésére,
lelkiismeretesen látja el feladatait, időt, energiát nem sajnálva az önkormányzat és a
falu érdekeit maximálisan szem előtt tartva.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetését 3/2016. (III. 2.) számú rendeletével fogadta
el a képviselő-testület. A működés folyamatos biztosítása és a kitűzött célok
megvalósítása megkövetelte a költségvetési források ésszerű és takarékos
felhasználását.
Az első háromnegyedév gazdálkodási eredményei azt mutatják, hogy a tervezett célok
reálisnak bizonyultak. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület felelős, a polgármester pedig a gazdálkodás szabályszerűségéért felelős. A
kettős felelősségben a polgármester szerepe egyértelmű, ezért az anyagi
érdekeltséget is lehetővé kell tenni.
A polgármester megválasztásától eltelt egy évben is, a különböző egyeztetések,
tárgyalások nagymértékű leterheltséget jelentettek, melyben mindennemű
tevékenység anyagi ellenszolgáltatással nem jár.
Munkájával a település biztos és kiegyensúlyozott működését, az itt élők érdekeit az ő
megelégedettségükre szolgálja.
Javaslom, hogy Tóthné Verő Tünde polgármester részére a 2016-os gazdálkodási
évben végzett eredményes munkájának elismeréseként 1 havi tiszteletdíjának
megfelelő összegű jutalmat állapítson meg a Képviselő-testület.
Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatomat
tárgyalja meg és fogadja el.

Határozati javaslat:
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Verő Tünde
polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv.
225/H. § alapján jutalmat állapít meg, melynek összege a polgármester
illetményének 1 havi összege, bruttó 448.727.-Ft.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester
jutalmának kifizetése iránt.
Felelős: Keserű László jegyző
Határidő: 2016. december 31.
Szerep, 2016. november 18.
Győri Balázs
képviselő

