
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i 

testületi ülésének 

 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete: 1 

határozatai: 36 - 55 

 

 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 
1./ Beszámoló a két ülés közötti időszakról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

2./ Szerep Községi Önkormányzat középtávú tervének megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

3./ Szerep Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

4./ Szociális rendelet megtárgyalása 

Előadó: Keserű László 

5./ Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megtárgyalása 

Előadó: Keserű László 

6./ Különfélék 

 - Varga Lajos kérelme 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 
 

 

36/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. február 24-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

37/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 5-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó László és Vadász Károly képviselőket, 

választotta. 

 



Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

38/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 5-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

39/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a két ülés közötti időszakról szóló 

beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

40/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 

rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegéről szóló költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti 

tartalommal fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

41/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálat dologi 

kiadását 500 ezer Ft főösszeggel fogadja el, a Földtulajdonosi Közösség által fizetett 

380 ezer Ft mezőőri hozzájárulást személyi juttatásokra fordítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

42/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- és nővédelem 

szakfeladaton, az 570 ezer Ft megtakarítást dologi kiadásokra kívánja fordítani, amely 

tartalmazza egy fedett babakocsi tároló megépítését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

43/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkéri a jegyzőt, hogy április 

1-i változással készítsék el a módosított tiszteletdíjakról szóló rendeletet. 

 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

44/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati jogalkotás 

szakfeladaton felszabadult összeget átcsoportosítja a Népjóléti Bizottság Civil 

szervezetek és rendezvények támogatása feladatra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

45/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az a könyvtárost napi 8 órás 

munkaidőben alkalmazza, a munkaköri leírását kiegészíti a közművelődési feladatok 

ellátásával is. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

46/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy havi nettó 

8.000 Ft cafateria támogatás kerüljön betervezésre minden önkormányzati dolgozónak, 

az óvodai dolgozók kapják étkezési hozzájárulás formájában meleg ételhez, a többi 

dolgozó Erzsébet utalvány formájában. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

47/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Népjóléti 

Bizottság a rendelkezésére álló keretből 600 e Ft-tal támogatja a Szerepi 

Sportegyesületet, 400 e Ft-tal támogatja a Polgárőrséget, a fennmaradó keretet további 

civil szervezetek támogatására, és rendezvények szervezésére fordítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

48/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvoda 

szakfeladaton betervezett 375 e Ft-ot 175 e Ft-ra csökkenti, és ezt logopédus megbízási 

díjára különíti el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

49/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvoda 

szakfeladaton betervezett útiköltség támogatás kerüljön megosztásra, 1 fő útiköltség 



támogatása kerüljön át a konyha szakfeladatra. Kerüljön betervezésre üzemorvosi 

költség 85 e Ft összegben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

50/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város és 

községgazdálkodás szakfeladatra kerüljön betervezésre 760 e Ft területalapú támogatás, 

valamint kerüljön betervezésre árbevétel 5,1 millió Ft összeggel, és bérleti és 

lízingdíjakra 5,1 millió Ft kiadási összeg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

51/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szállítói 

tartozások kiegyenlítése kerüljön betervezésre a költségvetésben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

52/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

8/2014.(VII.23.). számú szociális rendeletét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

53/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Püspökladányi 

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

54/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben 50 e Ft-tal 

támogatja a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i testületi 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

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

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

László, Vadász Károly, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

    Nánássy Mónika pénzügy 

   

   

Igazoltan távol tartózkodik:  

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket, Pánti Zoltán aljegyző urat, Nánássy 

Mónikát a pénzügyi osztályról, és Rácz Lajost az igazgatási osztályról. Megállapítom, hogy az 

ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. Először a napirendi pontokra tennék 

módosító javaslatot. 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Beszámoló a két ülés közötti időszakról 

2./ Szerep Községi Önkormányzat középtávú tervének megtárgyalása 

3./ Szerep Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 

4./ Szociális rendelet megtárgyalása 

5./ Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megtárgyalása 

6./ Különfélék 

 - Varga Lajos kérelme 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása a napirendi pontokhoz? Ha nincsen, akkor kérnék 

egy szavazást erről. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

36/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. február 24-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó László és Vadász Károly képviselőket javaslom,  

kérem, a testület tagjait, aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, szavazzon. 

A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

37/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 5-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó László és Vadász Károly képviselőket, 

választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jegyzőkönyvvezetőnek Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt javaslom, kérem a 

testület tagjait, aki a jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, szavazzon. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

38/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 5-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Beszámoló a két ülés közötti időszakról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legnagyobb problémánkat a Hosszúháti ivóvíz minőségének javítása jelenti. Erről 

volt is egy rendkívüli testületi ülésünk, a Kösely Zrt. igazgatójával is tárgyaltam, ők 

semmilyen akadályát nem látják, hogy a vízvezetékek tulajdonjogát át adják az 

önkormányzatnak, mikor a tulajdonunkba kerül, akkor tudunk vízszolgáltatóval 

egyeztetni. Jelenleg se vízszolgáltatónk, se vízvezetékünk nincs Hosszúháton, viszont 

az egészséges ivóvíz biztosítása a mi feladatunk. Erre egyetlen megoldásunk van, a 

belügyminisztérium koordinációs osztályával felvettem a kapcsolatot, 

Püspökladányban van két konténer, amit felajánlottak, azonban nekünk ez sem 

megfelelő, mert csak arzénra szűr, azonban arzén és bőr is van a vízben. Ennek az 

átalakítása kb. 25 millió Ft lenne, amit mi nem tudunk finanszírozni. Valószínű a 

megoldás az lesz, hogy lajtos kocsival valamint zacskós vízzel kötelesek vagyunk 

biztosítani az ivóvizet. A belügyminisztériumnál azt mondták, hogy felveszik a 

kapcsolatot a TRV Zrt-vel és visszajeleznek, ez még nem történt meg. Nem tudom 

milyen anyagi vonzata lesz, pályázat jelenleg nincs, valószínűleg majd lesz lehetőség. 

Joó Szabolccsal vettem fel a kapcsolatot, egy pályázatíró cég vezetője, ha lesz ilyen 

lehetőség, minket érdekel. Másik kérdés Hosszúháton az út. Az útnak a tulajdonjoga a 

Nemzeti Földalapkezelőé. Ez nekünk gondot jelent az ivóvízminőség javításnál is, hogy 

a vezetéket hol vigyük, másrészt van egy közmunkaprogramunk, amiben ezt aszfaltozni 



szeretnénk. Felveszem a kapcsolatot a Nemzeti Földalapkezelővel, hogyan tudnánk ezt 

önkormányzati tulajdonba tenni.  

Elkészült a Települési rendezési terv módosítására a háromoldalú szerződés, a Nagisz, 

az önkormányzat valamint Zsemberi István tervező között. 

Élelmiszerbank értesített pályázati lehetőségekről, az egyik lehetőség, hogy vetőmagot 

biztosítanak az önkormányzatnak, egy másik társszervezetnek földet kell hozzá 

biztosítania, valamint embereket kell biztosítani. Az emberekkel nem lesz gond, 

területünk nincs, ahol lehetne zöldségeket termeszteni, ezért az egyházközséget 

kérdeztem meg, nekik van egy nagy kertjük, amit nem óhajtanak művelni, agy közösen 

beadhatjuk a pályázatot. A megtermelt zöldségeket a rászorult lakosoknak eljuttatjuk. 

Másik lehetőség az Élelmiszerbanktól, hogy a Tesco áruházakkal kötöttek szerződést, a 

kenyeret lehetne elhozni az áruházból, és minél több napot jelölünk meg annál nagyobb 

az esélyünk, szombat este pedig a lejáratos termékeket lehetne elhozni, vasárnap pedig 

kiosztani. Nagy szervezést igényel, valakinek szombat éjszaka elhozni az árukat, 

vasárnap egy csapatot szervezni, aki ezeket kiosztja. A szállítmányaink elég szűkösek 

lettek, az Élelmiszerbank most már nem köt szerződést, pályázataik vannak. Érdemes 

lenne ezt is kihasználnunk.  

A START programok el lettek fogadva, a héten a szerződéseket aláírjuk. Csütörtökön 

lesz egy megbeszélés, a Herbária valamint a kalocsai fűszerpaprika termesztésével, Laci 

jelezte, hogy elkísér. 

Hatósági bontásokat elvégeztük, ezeknek a takarítása folyamatban van. Ültetések lassan 

elkezdődhetnek. Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban, a lakosokkal meg lettek 

kötve a szerződések. Egy szerződés okoz problémát, a Kossuth-Emlék u. sarka, annak 

a tulajdonosa Pesten van, meg van a címe, felveszem vele a kapcsolatot, hogy járuljon 

hozzá. Nagyon pozitív a hozzáállás a lakosság részéről.  

Az állomás épületében a szolgálati lakást visszaadta a jelenlegi bérlője, és ezt 

felajánlottam a Nemzetiségi Önkormányzatnak, az önkormányzat kötelessége nekik 

biztosítani irodát. Az önkormányzat közmunkásaival fogjuk rendben tartani a külső 

területet valamint a várótermet, egy tisztasági meszelést kap, és utána megkapja a 

Nemzetiségi önkormányzat. 

Mezőné Kovács Brigitta írt egy panaszlevelet a nemzetiségi önkormányzatnak, azt írta 

le, hogy bontják az épületet, fájlalják azok a lakosok, akik támogatták, ennek az 

ingatlannak a megvásárlását, hogy milyen állapotban van, nem azért támogatták, hogy 

most elbontsák. Kérném az elnök urat, hogy tájékoztasson minket, volt-e szó róla szó a 

mai ülésen. 

 

Vadász Károly képviselő 

 A pénzügyes hölgy azt mondta, hogy ez nem a mi dolgunk, nem tudunk ebbe 

beleszólni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez a ti tulajdonotok, a szerződés meg van kötve, a kifizetés gyámhivatalon keresztül 

történik, mihelyt megnyitják a számlát ki lesz fizetve, a földhivatalnál be van jegyezve 

széljegynek. Ez nektek a kötelességetek, az állagát megóvni, a bérlővel megbeszélni, 

hogy nem azért kapta meg, hogy elbontsa. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Utánajárok ennek. 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor egy 

szavazást kérnék az elfogadásáról. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

39/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a két ülés közötti időszakról szóló 

beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

2./ Szerep Községi Önkormányzat középtávú tervének megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki megkapta az előterjesztést, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tárgyalta 

és a Népjóléti Bizottság is. Kérném az elnök asszonyokat a bizottságok állásfoglalásáról 

tájékoztassanak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság tárgyalta, és elfogadta az önkormányzat középtávú tervezését. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés? 

 

Vadász Károly képviselő 

 Én nem tudom a költségvetést ilyen hamar elfogadni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez nem az. Ez az önkormányzat középtávú tervezése. Aki elfogadja a határozati 

javaslatot, azt megkérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

40/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 

rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegéről szóló költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti 

tartalommal fogadja el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

 

 

 



3./ Szerep Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tárgyalta mind a két bizottság, Szabó László képviselő írásban adott be 

előterjesztést, módosítási javaslatot. Én azt szeretném, hogy elnök asszony a bizottság 

véleményét mondja el, és utána menjünk végig a pontokon, és Laci is közben előterjeszti 

a módosítási javaslatot.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mind a két bizottság tárgyalta a 2015. évi költségvetést, mondjam el a 

módosításokat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor elmondom először a javaslatokat, és aztán megtárgyaljuk. A Mezőőri 

szolgáltatásnál dologi jellegű kiadásokat 2.400 e Ft-ról 500 e Ft-ra beállítani javasolta a 

bizottság, a maradékot pedig leosztani a város és községgazdálkodás terhére. 

A Család- és nővédelemnél a bevételt kérték javítani 3.360 e Ft-ra, mivel emelkedett a 

normatíva. A kiadásnál 570 e Ft megosztani: 240 e Ft védőnő béremelésére, 330 e Ft 

felújításra, karbantartásra. 

Javasolta a bizottság a tiszteletdíjak csökkentését márciustól 

- Költségtérítések 50%-os csökkentése 

- Bizottsági elnökök és alpolgármester havi br. 30 e Ft 

- 3 képviselő havi br. 20 e Ft 

- 6 külsős tag havi br. 10 e Ft  

 Könyvtári dolgozó napi 8 órás munkaidőben, és közművelődési feladatokat is lásson el 

 Cafeteria juttatás zárolása, ÖNHIKI támogatástól függően  

Civil szervezetek támogatása 1.800 e Ft megosztása 

- 600 e Ft Sport 

- 400 e Ft polgárőrség 

- 800 e Ft Civil szervezetek és rendezvények támogatására 

 Óvoda megbízási díj be van tervezve 375 e Ft, ebből 200 e Ft javasolták kerüljön 

kivezetésre, 175 e Ft maradjon megbízási díjként logopédusnak 

Az óvodánál betervezett 672 e Ft útiköltség támogatás átcsoportosítása az óvoda és a 

konyha 1 fő élelmezésvezető között 

Üzemorvosi költségre javasoltak betervezni 85 e Ft-ot 

380 e Ft javasoltak betervezni a mezőőrhöz, amit a Földtulajdoni Közösség és 

Vadásztársaság fizet, ez nem volt betervezve. 

Város és községgazdálkodáshoz betervezni 760e Ft SAPS, területalapú támogatás 

1.855.511 Ft elmaradt szállítói tartozás javasolták, hogy kerüljön betervezésre 

szakfeladatonként óvoda és önkormányzat között. 

Ezek a módosító javaslatok. Én javasolnám, hogy menjünk végig. 

A mezőőri szolgálatnál, a dologi kiadásnál lett lekönyvelve az a 2.400 e Ft, ami termény 

vásárlást is takar. Tegnapi nap folyamán történt egy közmunka ellenőrzés, akkor tudtuk 

meg, hogy ami Start munkában keletkezik bevétel, arra a számlára kell visszatenni. Itt 

könyvelési hibát követtünk el. Aki elfogadja, hogy a mezőőrnél 500 e Ft-ra állítsuk be 

a kiadást, valamint tervezzük be a 380 e Ft, amit a Földtulajdoni Közösség és 

Vadásztársaság fizet, és így módosuljon a mezőőr szakfeladat. 

 

 

 



Vadász Károly képviselő 

 Én soknak találom az 500 e Ft-ot a mezőőri munka fenntartásához. Ha ilyen sokba 

kerül, nem is kellene lovat tartani a mezőőrnek, hanem adni egy motort. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez az összeg nem csak ezt tartalmazza. A mezőőrnek van munkaruhája, amit 

biztosítani kell, jogszabály van rá. Van egy fegyvere, amit időszakonként vizsgáztatni 

kell, orvosi alkalmassági vizsgálat, a lószerszám, ha elkopik, azt pótolni kell, ami nem 

olcsó, a lovat patkolni kell. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Egy kocsi fenntartása nem kerülne ennyibe. 

 

Varró Géza képviselő 

 A területekre nem tud kimenni kocsival. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Olyan nagy terület nem tartozik Szerephez, ezen is tudnánk spórolni. A ló szerintem 

elavult. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez is jogos. Amikor beindult a mezőőri szolgálat, úgy kezdtük el, hogy kapott egy 

robogót, nem igazán volt hatékony, elromlott. Ezután vettünk egy szolgálati trabantot, 

aminek a javítási költsége, karbantartása, műszaki vizsga, üzemanyag is sokba került. 

Utána saját gépjárművel végezte a feladatot, a legolcsóbbnak, a ló bizonyult. De 

mondjatok véleményt. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Szerintem egy kocsi nem kerül annyiba. Autó vagy motor hasznosabb lenne, nekem 

ez a véleményem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más vélemény? 

 

Szabó László képviselő 

 Nekem az a véleményem, hogy betervezünk 500 e Ft-ot ezen a szakfeladaton, 

illetve tegyük oda a 380 e Ft-ot, de mi tudjuk, hogy ezzel tartalékot képzünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem képzel tartalékot, a munkabéréhez hozzá kell járulni. 1.080 e Ft ami az állami 

támogatás, ami visszaérkezik, ezen kívül neki van a havi munkabére, plusz vannak a 

dologi kiadások, neki nem ez a teljes költségvetése. 

 

Szabó László képviselő 

 Tehát a 380 e Ft oda kell tenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 1.719 a személyi jellegű kiadás, plusz a dologi kiadás. Ehhez jön a 1.080 e Ft 

bevétel, az államtól kapott támogatás, 500 e Ft dologi és 380 e Ft. Végül is, amit az 



államtól kapunk, plusz a 380 e Ft sem futja ki a munkabérét. Valakinek még más 

javaslata?  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Úgy gondolom, maradjon ott, és kevesebbet kell hozzátenni. Így is – úgy is hozzá 

kell tenni, ha mezőőri támogatás, akkor ne vegyük el onnan. 

 

Nánássy Mónika pénzügy 

 Akkor hogy legyen? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az 500 e dologi kiadás, 380 e Ft a személyi jellegű kiadásokra. Egyébként tegnap 

hallottam más önkormányzatnál, hogy náluk a mezőőri hozzájárulás 1200 Ft 

hektáronként, nálunk 100 Ft. Ez nagyon elenyésző. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezért szorgalmazom, hogy a gazdákkal fel kell venni a kapcsolatot, a 

földtulajdonosokkal. Bele kell fognunk, szervezni kell több fórumot, kérni kell a 

segítségüket, hozzájárulásukat. Úgy gondolom, hogy jobb lenne, ha ők is 

hozzájárulnának a mezőőr munkájához. Ezt már többször is elmondtam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Erről ne feledkezzünk meg az idén. Akkor, aki elfogadja, hogy a dologi kiadást állítsuk 

be 500 e Ft-ra, a 380 e Ft mezőőri hozzájárulást a Földtulajdonosi Közösségtől pedig 

személyi juttatásra fordítjuk, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

41/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálat dologi 

kiadását 500 ezer Ft főösszeggel fogadja el, a Földtulajdonosi Közösség által fizetett 

380 ezer Ft mezőőri hozzájárulást személyi juttatásokra fordítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A második javaslat a család- és nővédelemmel kapcsolatos. A bevétel 3.360 e Ft, 

és marad 570 e Ft megtakarítás. Tavaly azért emelték, a hozzájárulás mértékét, hogy a 

béreken emelni tudjanak az önkormányzatok. Tavaly Edit nyilatkozott, hogy ő ezt nem 

kívánja igénybe venni, fordítsuk dologi kiadásra, mert az egészségház nagyon leromlott 

állapotban van. Az idei évben, az lett a javaslat, hogy 240 e Ft legyen béremelésre 

fordítva, 330 e Ft felújításra, karbantartásra csoportosítsunk. Ezzel kapcsolatban van-e 

kérdés? 

 

Varró Géza képviselő 

 Milyen karbantartásra? 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Alapvető előírások, hogy mozgáskorlátozottak is be tudjanak menni, egy tisztasági 

meszelés, előírás a zárható iratszekrény, a csaptelep, meleg víz nem megoldott. 

Lehetőséghez mérten pályázatot kellene találnunk, ahhoz az épülethez. A másik 

probléma, hogy kialakításra került egy parkoló rész, ahol megáll a víz, és mossa az 

egészségházat, ezen is gondolkozni kell, így nem maradhat hosszútávon. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egy babakocsi tárolóra is szükség lenne. Erre is kellene beruházni. Én úgy 

gondoltam, hogy ismételten lemondok a béremelésemről, és szeretném, ha egy fedett 

babakocsi tároló lenne, a teraszra csak két babakocsi fér fel.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mi a véleményetek? Az a javaslat, hogy az 570 e Ft-ot fordítsuk dologi kiadásra, 

amibe feltétlenül kerüljön bele egy fedett babakocsi tároló elkészítése. Aki ezt elfogadja, 

kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

42/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- és nővédelem 

szakfeladaton, az 570 ezer Ft megtakarítást dologi kiadásokra kívánja fordítani, amely 

tartalmazza egy fedett babakocsi tároló megépítését. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő javaslat a tiszteletdíjak csökkentése. Erről most csak beszélni tudunk, 

illetve aljegyző urat megkérni, hogy ennek megfelelően új rendeletet készítsenek el, és 

akkor a következő ülésen tudunk róla tárgyalni. Az alpolgármester a tiszteletdíjáról csak 

önként mondhat le, ezt nem tudja szabályozni a képviselő-testület. Véleményeket 

kérnék még. 

 

Szabó László képviselő 

 Személy szerint az a véleményem, hogy a tiszteletdíj csökkentést elfogadom, de a 

kérésem az, hogy aki lemond a tiszteletdíjáról, határozhassuk meg, hogy melyik 

szakfeladatra kívánjuk tenni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van erre mód? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lacival már korábban egyeztettünk, azt beszéltük, nem tudom, mit szóltok hozzá, 

hogy a felszabadult összeget, kapja meg a Népjóléti Bizottság, és fordítsa a civil 

szervezetek támogatására, akik konkrétan nincsenek a költségvetésben. Készítsenek egy 

beszámolót az eddigi munkájukról, mit terveznek az idén, és ez alapján nyújtson nekik 

támogatást a bizottság, és ne az legyen, hogy rendezvényenként kapnak 30 e Ft-ot, mert 

az nem túl sok mindenre használható.  

 

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyetértek teljes mértékben. 

 

Szabó László képviselő 

 Én is egyetértek, Azt beszéltük, hogy az egyéb szórakoztatás feladatra tegyük ezt a 

pénzt, és a civil szervezetek, adjanak be egy beszámolót, egy költségvetési tervezetet, 

és mit szeretnének csinálni, ennek fényében a Népjóléti Bizottság eldönti, hogy 

támogatja-e, és milyen összegben. Ez csak egy felvetés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, hogy a felszabadult összeget a testület nem hiánycsökkentésre használja fel, 

hanem átcsoportosítja. Ezzel kapcsolatban? 

 

Vadász Károly képviselő 

 Mindenki maga dönti el, hogy melyik szervezet javára mond le? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Két különböző dologról beszélünk. Az alpolgármester vonatkozásában törvény 

határozza meg, hogy mennyi a tiszteletdíja. Egyéni döntés, hogy lemond-e a tiszteletdíja 

egy részéről. A képviselő-testület vonatkozásában, maga az szmsz szabályozza, ami 

márciusban fog a képviselő-testület elé kerülni, és ott rögzítve lesz, hogy mennyi lesz a 

képviselőknek a díjazása. Viszont ilyen szempontból a képviselők nem mondanak le, 

hanem azt mondják, hogy a költségvetésben kevesebb tétel lesz beépítve, és amit 

megspórolnak, átcsoportosításra kerül. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nálunk nem az Szmsz tartalmazza a tiszteletdíjat, hanem egy külön rendelet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ezzel kapcsolatban még egyeztetünk, nálunk is két rendelet volt, de az 

önkormányzati törvény miatt szükséges volt a két rendeletet összevonni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatban, a felsorolt összegekről vélemény, javaslat? Az első javaslat, 

hogy felkérjük jegyző urat, hogy készítsék el a módosított tiszteletdíjról szóló rendeletet, 

március 1-i változással.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Csak április 1-től tudjuk a módosítást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezt elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

43/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkéri a jegyzőt, hogy április 

1-i változással készítsék el a módosított tiszteletdíjakról szóló rendeletet. 

 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A második javaslat, hogy az önkormányzati jogalkotás szakfeladat kiadási összege, 

amivel csökken, csoportosítsuk át a Népjóléti Bizottság Civil szervezetek és 

rendezvények támogatása címszó alá. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

44/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati jogalkotás 

szakfeladaton felszabadult összeget átcsoportosítja a Népjóléti Bizottság Civil 

szervezetek és rendezvények támogatása feladatra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő javaslat a könyvtári dolgozóra vonatkozik. Napi 8 órában lássa el a 

feladatát, javasolta a bizottság, hogy közművelődési feladatokat is lásson el a bizottság. 

Tájékoztatnám a képviselő testületet, hogy felmerült van-e állami támogatás, 

utánanéztem, 1.834 e Ft állami támogatás van rá, a többi pedig önkormányzati 

hozzájárulás. Ezen a szakfeladaton is csökken a hozzájárulás.  

 

Varró Géza képviselő 

 Mennyivel kell pótolni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 2.576 e Ft, ehhez jön az 1.834 e Ft támogatás, 700-800 e Ft-tal kell hozzájárulni. 

Benne vannak a dologi kiadások, és a személyi juttatások is. Kérdés, hozzászólás? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A múltkor ezt nem találtuk, most lesz beépítve? 

 

Nánássy Mónika pénzügy 

 Igen, most lesz beépítve. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ennek megfelelően módosulni fog a költségvetés, lesz bevételi része is.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Köszönöm. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja, hogy a könyvtáros munkaköri leírását egészítsük ki a közművelődési 

feladatokkal is, illetve 8 órás munkaidőre szervezzük át, megkérem, szavazzon. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 



45/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az a könyvtárost napi 8 órás 

munkaidőben alkalmazza, a munkaköri leírását kiegészíti a közművelődési feladatok 

ellátásával is. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt egy javaslat, hogy a cafateria támogatások kerüljenek zárolásra, az ÖNHIKI 

támogatás függvényében legyen kifizetve. Erről is beszélgettünk, más vélemények is 

vannak. Osszátok ezt meg velünk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Beszéltem az intézményvezető asszonnyal, elmondtam, hogy milyen határozatot 

hozott a két bizottság, és kértem a támogatását. Nekem az a problémám a cafetériával, 

hogy nagyon magas a járulék hozzá, nagy összegnek tartom. Azt kértem tőle, hogy 

javasoljon valamit. Elmondta, nem tudják megoldani az óvodában a dolgozóknál azt, ha 

valaki nem vesz ebédet, akkor otthonról hoz ebédet, nincs megfelelő helyiségük, ahol 

ezt el lehetne fogyasztani. Ő ezt, mint munkahelyi vezető nem tudja megoldani. 

Valamilyen szinten, mindenképp kapjanak támogatást az étkezéshez. Az is jó lenne, ha 

az óvónők ennének együtt a gyerekekkel, mint ahogy eddig tették, mert ez is nevelési 

szándékkal bír. Kérlek, mondd el a véleményed erről. 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Ha az óvó néni nem kap támogatást, nem kötelezhetem arra, hogy ott étkezzen, de 

nincs olyan helyiségünk ahol az otthonról hozott ebédet megmelegítheti, megeheti. Ez 

a munkaidő átszervezését is jelentené, ebédidőt kellene biztosítani. Én javasoltam, hogy 

kapjanak 50%-os térítési díj kedvezményt. 

 

Szabó László képviselő 

 Én voltam az egyik, aki azt mondta, hogy igenis, ha az egyik megkapja, kapja meg 

a másik is, egységesítsük a cafateriát. Ismerve a kialakult helyzetet, ettől a javaslatomtól 

elállok. Viszont, hogy a dolgozók ne sérüljenek anyagilag, én azt javaslom, hogy 

minden közalkalmazott megkapja a cafateriát, 8.000 Ft-os Erzsébet utalvány 

formájában. Illetve a pedagógusok kapják vissza az 50%-os térítési díj kedvezményt. 

Nekem ez a javaslatom. Így is takarítunk meg a költségvetésnek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A maximálisan adható 200 e Ft-tal terveztük be eredetileg. Kapjanak pénzbeli 

étkezési hozzájárulást, aki nem veszi igénybe az pedig nettó 8.000 Ft Erzsébet utalványt. 

Kevesebbe kerül, de támogatva is vannak a dolgozók. Ezzel kapcsolatban vélemények? 

A javaslat, hogy havi nettó 8.000 Ft cafateria támogatás kerüljön betervezésre minden 

önkormányzati dolgozónak, az óvodai dolgozók kapják étkezési hozzájárulás 

formájában meleg ételhez, a többi dolgozó Erzsébet utalvány formájában. Aki ezzel 

egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

 



46/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy havi nettó 

8.000 Ft cafateria támogatás kerüljön betervezésre minden önkormányzati dolgozónak, 

az óvodai dolgozók kapják étkezési hozzájárulás formájában meleg ételhez, a többi 

dolgozó Erzsébet utalvány formájában. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Következő javaslat a civil szervezetek támogatása az 1.800 e Ft-ból, amely meg fog 

emelkedni azzal az összeggel, amivel a tiszteletdíjakat csökkentettük. A javaslat szerint 

600 e Ft kap a sportegyesület, 400 e Ft-ot a polgárőrség, és az így fennmaradó keretet, 

a Népjóléti Bizottság civil szervezetek támogatására, és rendezvények szervezésére 

fogja fordítani. Ehhez van-e valakinek kérdése? Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 

A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

47/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Népjóléti 

Bizottság a rendelkezésére álló keretből 600 e Ft-tal támogatja a Szerepi 

Sportegyesületet, 400 e Ft-tal támogatja a Polgárőrséget, a fennmaradó keretet további 

civil szervezetek támogatására, és rendezvények szervezésére fordítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt egy olyan javaslat, hogy az óvoda szakfeladaton 375 e Ft megbízási díj van 

betervezve, az volt a javaslat, hogy ez 200 e Ft-tal legyen csökkentve, az így maradt 175 

e Ft legyen elkülönítve logopédus megbízási díjára. Van-e más javaslat? Akkor kérem, 

aki ezt elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

48/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvoda 

szakfeladaton betervezett 375 e Ft-ot 175 e Ft-ra csökkenti, és ezt logopédus megbízási 

díjára különíti el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő javaslat egy technikai feladat igazából, hogy az útiköltség támogatás 

megosztása, 1 fő kerüljön át a konyha szakfeladatra, 5 fő marad az óvoda szakfeladaton, 

és kerüljön betervezésre üzemorvosi költség 85 e Ft összegben. Aki ezzel egyetért, 

kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 



49/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvoda 

szakfeladaton betervezett útiköltség támogatás kerüljön megosztásra, 1 fő útiköltség 

támogatása kerüljön át a konyha szakfeladatra. Kerüljön betervezésre üzemorvosi 

költség 85 e Ft összegben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van területalapú támogatása az önkormányzatnak 14 hektár földre, 760 e Ft bevétel 

így kerüljön betervezésre a város és községgazdálkodás szakfeladaton. Ezzel 

kapcsolatosan kérdés, javaslat? Laci akkor én megkérnélek, hogy a javaslatod ismertesd. 

 

Szabó László képviselő 

 Én kértem azt, hogy a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, 

próbáljunk valamilyen bevételi forrásokat keresni. Elég alapos beszélgetést tartottunk 

Tündével a Start programokról, és megkerestük azokat a lehetőségeket, ahol bevételeket 

lehetne képezni. Igen óvatosan terveztünk. Év végére 5.100 e Ft bevételt lehet tervezni, 

mint közmunka bevételt. Ez abból állna össze, hogy 3 millió Ft állattenyésztésből, 

gyógynövény- és fűszerpaprikából 1,5 millió Ft bevételt tervezünk, textíliából 300 e Ft-

ot, száraztészta készítésből 100 e Ft, brikettálással pedig 200 e Ft-ot. Ilyenkor adódik a 

kérdés, hogy a kiadása hol van. A kiadás meg van, mert a Start munkaprogram ezeknek 

a kiadás részét már tartalmazza. Ahogy a polgármester asszony is mondta az elején, erre 

meg kell találnunk a módot, hogyan tudnánk realizálni. Ez a következő ülés lesz. 

Javaslatom az, hogy a költségvetés bevételi és kiadási oldalát 5,1 millió Ft-tal 

módosítsuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amiatt, hogy ne hiánnyal fogadjuk el a költségvetést. Amúgy is szükséges lesz 

nekünk területeket bérelni, használaton kívüli telkeket, amin gyógynövénytermesztést 

tudunk folytatni. Így emeljük meg bérleti díjakra fordítandó összeggel a kiadást, és 

bevételnek is tervezzünk egy ilyen összeget. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Gyógynövényt mekkora területen tudunk termeszteni? 

 

Szabó László képviselő 

 Szépen fel vannak szántva a földek, körülbelül 2 hektár. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Miért ne lehetne kultúrnövényeket termeszteni? 

 

Szabó László képviselő 

 Erre adtuk be a programot. ezen már nem tudunk változtatni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezek a programok így kerültek elfogadásra, módosításra nincsen lehetőségünk. 

Ezeket meg kell valósítanunk. Vannak telkek, amiket megvettünk, ezeket takarítjuk 

folyamatosan, jobban fog kinézni, ha a sárga körömvirág virágzik benne. El fogunk 



menni a herbáriához, hátha még adnak más javaslatot, amit még tudnánk termeszteni. 

Próbálkoztunk az elmúlt két évben, burgonyával, paradicsommal, paprika, hagyma, nem 

váltak be. Az óvodának átadásra kerültek, amiből több termett, értékesítésre került 

kedvezményesen a lakosságnak. Ezt fogjuk pályázati forrásból megvalósítani, az egyház 

udvarán, az ott megtermesztett növényekkel a lakosságot támogatni. A József Attila 

utcai ingatlanunkon termesztettünk hagymát, ott szerette a helyet, az nem nagy 

befektetés. A 14 hektáron, ami kinn van, pedagógus föld, azokra terveztünk napraforgót, 

kukoricát, valamint árpát tudunk vetni. Ezekre azért nem terveztünk bevételt, ezt 

visszafordítjuk az állattartásba. Munkát ezzel is biztosítunk. 

 

Szabó László képviselő 

 Beszéltünk arról, hogy meg kellene venni ezeket az elhanyagolt ingatlanokat. 

Tapasztaltuk, hogy ezeken adósságok vannak, mire ezeket kifizetjük, jobban járunk, ha 

ezeket a területeket, inkább tartós bérletbe vesszük ki, úgy, hogy a bérletért nem fizetni, 

hanem rendben tartjuk, kitakarítjuk a telkeket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lacinak tudom támogatni a javaslatát, hogy a kitakarítási összegeket tervezzük be 

bérleti díjnak. A weimar bérleti díja óránként 10 e Ft, az egyik telekre 75 e Ft-ért 

rendeltünk konténert, hogy elvigye az összegyűjtött szemetet. Véleményetek ezzel 

kapcsolatban? A fél éves beszámolókor már látjuk, hogyan alakulnak a termések, 

milyen bevételre számíthatunk. A város és községgazdálkodáshoz tervezzük be a 760 e 

Ft összegű területalapú támogatást, valamint tervezzünk be árbevételt 5,1 millió Ft 

összeggel, és bérleti és lízingdíjakra 5,1 millió Ft kiadási összeget. Aki ezzel egyetért, 

kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

50/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város és 

községgazdálkodás szakfeladatra kerüljön betervezésre 760 e Ft területalapú támogatás, 

valamint kerüljön betervezésre árbevétel 5,1 millió Ft összeggel, és bérleti és 

lízingdíjakra 5,1 millió Ft kiadási összeg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A pénzügyi csoporthoz lenne a kérésünk, hogy a költségvetésbe tervezzék be az 

1.855.511 Ft szállítói tartozást. 

 

Nánássy Mónika pénzügy 

 Ez az összeg a két héttel ezelőtti állapot volt, december 31-én sokkal több volt a 

szállítói tartozás, és fizettek már ki belőle, azt nem tudom mennyi volt pontosan. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Olyan 9 millió körül volt, megkérdeztem. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez a február 17-i állapot volt. Ezt a pénzügyesek tudják pontosan megmondani. 

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Csak futólag kérdeztem meg az ülés előtt.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Januárban fizettük ki a telket, amit vásároltunk a tornaterem építéshez, a fának a 

számláját is januárban fizettük ki. Már ez magában 6 millió Ft. Azért volt ekkora összeg. 

Aki egyetért azzal, hogy a szállítói tartozás kerüljön betervezésre szakfeladatonként, 

ami a hiányt terheli, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

51/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szállítói 

tartozások kiegyenlítése kerüljön betervezésre a költségvetésben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A költségvetéssel kapcsolatban más vélemények? Akkor még annyi tájékoztatást 

elmondanék, hogy március 10-én 14 órakor a képviselő-testületi ülésen kerül a 

módosított költségvetés elfogadásra. 

 

4./ Szociális rendelet megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erre nekünk Püspökladány elkészített egy tervezetet, amit tárgyalt a Népjóléti 

Bizottság, véleményezett a Nemzetiségi Önkormányzat is. Szeretném megkérdezni, mi 

volt a véleményetek, állásfoglalásotok. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti Bizottság tárgyalta, és sikerült átbeszélnünk. A véleményünk az, hogy 

hogy javasoljuk elfogadásra a képviselő-testület irányába. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Módosítások nélkül? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A módosított tervezetet tárgyaltuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tehát a módosított anyagot tárgyaltátok, és azt javasoljátok elfogadásra. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Igen, azt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Nemzetiségi Önkormányzat állásfoglalása? 

 

Vadász Károly képviselő 

 Megtárgyaltuk, és elfogadásra javasoljuk. 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aljegyző urat kérdezem, van-e a rendelettel kapcsolatban kiegészítése? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A bizottsági ülésen részletesen átbeszéltük. Mi első körben a saját rendeletünket 

mintaként elküldtük, különböző jelzések érkeztek, hogy milyen módosításokat kívánnak 

bevezetni, ezeket a módosításokat átdolgoztuk. A bizottságnak már a módosított 

változatot mutattuk be. Amit tudni kell, hogy február 28-ig a szociális rendeletet el kell 

fogadni, és módosulnak a szociális kiadások. Míg korábban 90-95 %-os normatív 

támogatást kapott az önkormányzat a szociális kiadásokra, ettől az évtől kezdve teljesen 

külön fogják választani az állami illetve önkormányzati szociális kiadásokat. Az 

államnál maradnak a jövedelem kompenzált ellátások, az önkormányzatnál pedig a 

kiadásokat kompenzáló támogatások. A törvény egy ellátási formát kötelez, a korábbi 

önkormányzati segély, a rendkívüli élethelyzetet támogató kiadások, ezt minden 

önkormányzat köteles biztosítani. Ugyanakkor javaslatokat fogalmaznak meg, hogy 

milyen ellátásokat javasolnak. A korábbi lakásfenntartási támogatás és a méltányossági 

közgyógyellátás kerül új néven bevezetésre. Jeleztem már tegnap bizottsági ülésen, 

hogy egy rendeletben van a pénzbeli kifizetések és személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások, ez egészében átemelésre került, ehhez a részéhez nem nyúltunk hozzá, 

ugyanakkor vélelmezhetően tavasz folyamán felül fogjuk vizsgálni azt is. Mert itt öt 

településnek a társulási megállapodása van, és abban az esetben, ha a társulási 

megállapodásban nincs leszabályozva, akkor a gesztor településnek a rendeletében kell 

leszabályozni, itt még egyeztetéseket kell lefolytatni, de mivel itt nincs időkényszerünk, 

ezért átemelésre került. Úgy gondolom, hogy mind Püspökladány, mind Szerep 

település rendelete átlátható, nem fogyasztási egységek vannak, hanem személyek, 

nehezen lehetett megértetni, hogy mi is az a fogyasztási egység. Azt gondolom ez 

átlátható, egyszerű. Ha van kérdés, válaszolok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Aki egyetért azzal, hogy hatályon kívül 

helyezzük a korábbi szociális rendeletet, kérem. szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

52/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

8/2014.(VII.23.). számú szociális rendeletét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a szociális rendeletet új formában, egységes szerkezetben, kérem, 

szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkották: 

 



SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról 
 
 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, 

valamint a Népjóléti Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 
 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 
 
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében 

meghatározza Szerep község által települési támogatás keretében nyújtott, kiadáskompenzáló 

ellátások jogosultsági feltételeit, illetve az ellátások megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait; a biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások rendszerét. 
 

2. § 
 
(1)  A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló, valamint a 

gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott azon 

személyekre, akik Szerep község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen itt laknak. 
 

 

II. Fejezet 

Az ellátások keretében nyújtott támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

2. Ellátások formái, hatáskörei 

3. § 
 
(1) A települési támogatás típusai 

a) havi rendszerességgel nyújtott, 

aa) lakhatási támogatás, 

ab)gyógyszertámogatás, 

b) eseti jelleggel biztosított rendkívüli települési támogatás. 

 

(2) Köztemetés. 

 



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

pontjában és a (2) bekezdésben megállapított támogatások a polgármester hatáskörébe 

tartoznak. 
 

3. Eljárási rendelkezések 

4. § 
 

(1) Az ellátások iránti kérelmeket – a rendelet mellékletében erre rendszeresített nyomtatványokon 

- az önkormányzat hivatalánál (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. Az eljárás – indokolt esetben 

– hivatalból is indítható. 
 

(2) E rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben elektronikus úton eljárási 

cselekmények nem gyakorolhatók. 
 

(3) A szociális ellátások elbírálásához a kérelmezőnek mellékelni kell továbbá a jogszabályban és 

e rendeletben meghatározott feltételeket, hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat.  
 

(4) A Hivatal a szociális ellátások megállapításához környezettanulmányt végezhet, 

nyilvántartások adatait felhasználhatja..  
 

(5) A megállapított támogatások kifizetéséről, átutalásáról, utalványozásáról, egyes támogatások 

visszaigényléséről a Hivatal gondoskodik.  
 

(6) A havi rendszerességgel nyújtott és az eseti jelleggel biztosított támogatások kifizetésének 

időpontjáról a támogatást megállapító határozat rendelkezik. 
 

(7) Az átruházott hatáskörben döntésre jogosultak döntéseiket egyszerűsített határozat formájában 

is meghozhatják. 
 

4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

5. § 

 

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában megállapított, jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtéríttetése a rendeletben meghatározott döntésre jogosult 

hatáskörébe tartozik. 
 

(2) Az ellátás megítélésére jogosult a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a 

kamat összegét méltányosságból elengedheti, maximum 50 %-kal csökkentheti, részletekben 

fizettetheti meg, ha a visszafizetés a család megélhetését veszélyezteti.           
 

(3) A (2) bekezdés szerinti méltányosság alkalmazása különösen akkor indokolt, ha  

a) az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,  

b) a családban legalább két kiskorút nevelnek, vagy kiskorút egyedül élő szülő nevel, 

c) az egyik, vagy mindkét szülő munkanélküli.  
 



III. Fejezet 

Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatások 

5. Lakhatási támogatás 

6. § 
 

(1)  Lakhatási támogatás állapítható meg annak a háztartásnak a lakhatási kiadásainak enyhítésére, 

amelyben a háztartás tagjainak az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 
 

(2)  Nem állapítható meg lakhatási támogatás azon háztartás részére a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy 

az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a 

tüzelőanyag költségeihez, amennyiben a támogatásra a kérelmet nem a szolgáltatási díj fizetésére 

számlakibocsátó által kötelezett személy nyújtja be. 
 

(3)  Nem állapítható meg lakhatási támogatás azon háztartás részére, amelynek tagjai között van 

olyan személy, aki 

 a) lakóingatlan bérbeadásából jövedelemmel rendelkezik, 

 b) lakhatási támogatásban részesül,  

 c) lakásfenntartási támogatásban részesül. 

 

(4) A (3) bekezdés tekintetében támogatásban részesülőnek minősül minden olyan személy, aki a 

támogatás megállapításakor a háztartás tagjaként került beszámításra.  

 

(5)   A lakhatási támogatás igény elbírálása szempontjából külön háztartásnak minősül 

 a) az albérlet, amennyiben a kérelmező az albérleti szerződéssel igazolja annak fennállását, 

 b) a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészei, amennyiben a kérelmező a jogerős 

bírói döntés bemutatásával igazolja annak fennállását, 

 c) azon osztatlan közös tulajdonban, lévő ingatlanban kialakított lakás, amelyben élő háztartás 

a közüzemi számláit elkülönülten fizeti, amennyiben a kérelmező az ingatlanban lévő háztartások 

mindegyikének villanyáram-, vagy vízfogyasztás számláit bemutatja, vagy a közüzemi szolgáltató által 

kiadott igazolással igazolja az ingatlanban lévő szolgáltatási helyeket. A kérelmező köteles az 

önkormányzat részére a lakóingatlanban lévő háztartások számáról, az abban lakó személyekről 

nyilatkozni, mely nyilatkozat valóság tartalmát az önkormányzat ellenőrizni jogosult. 
 

(6)  A lakhatási támogatás igény elbírálása szempontjából nem minősül a háztartás tagjának az, az 

ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki előzetes letartóztatásban 

van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti. 
 

7. § 
 

(1) A támogatás a jogosultat 6 havi időtartamra illeti meg. 
 

(2)  A lakhatási támogatás kérelméhez becsatolandó további dokumentumok: 

a) a kérelmező által lakott lakás tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása vagy 



b) a lakáshasználatra vonatkozó bérleti szerződés másolata és 

c) a szolgáltató által, a tárgyhónapot megelőző hónapban kibocsátott számla és 

számlarészletező.  
 

(3)  A lakhatási támogatás összege: 

a)  ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át 3.500 forint, 

b)  ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és a kérelmező egyszemélyes háztartásban 

él, vagy gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 4.500 forint, 

c)  ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át 2.500 forint, 

d)  ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a kérelmező egyszemélyes háztartásban 

él, vagy gyermekét egyedülállóként nevelő szülő 3.500 forint. 
 

(4)  A megállapított támogatás havonta a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltató részére, 

illetve az ügyfél kérelmében megjelölt folyószámlára kerül átutalásra. 
 

(5)   Meg kell szüntetni a lakhatási támogatás folyósítását, ha 

 a)  a jogosult meghal, a haláleset hónapjának utolsó napjával, 

 b)  a jogosult lakcíme megváltozik, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával, 

 c) a jogosult és a közüzemi szolgáltató közötti szolgáltatási szerződés megszűnik, a szerződés 

megszűnése hónapjának utolsó napjával, 

 d) a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, az erről való hivatalos tudomásszerzés 

 hónapjának utolsó napjával, 

 e) a jogosult a támogatás megszüntetését kéri, a jogosult által megjelölt hónap utolsó napjával. 
 

(6)  A jogosult, vagy háztartásának tagja köteles a támogatás folyósítása időtartama alatt a 

tudomásra jutást követő 15 napon belül bejelenteni, ha az (5) bekezdésben foglaltak valamelyike 

bekövetkezik. Rosszhiszeműnek minősül az a jogosult, aki a bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget. 
 

6. Gyógyszertámogatás 

8. § 
  

(1) A gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek  

  a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,  

 b) a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori  

 legkisebb összegének 20  %-át, 

 c) közgyógyellátásra nem jogosult. 

 



(2) Annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult, a járási hivatal jogerős 

elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet 12 hónapnál régebbi. 

 

(3) A kérelmező gyógyszerköltségének igazolására a háziorvos és a gyógyszertár igazolását kell 

csatolni.  

 

9.§ 

(1) A támogatás a jogosultat 6 havi időtartamra illeti meg. 

(2) A gyógyszertámogatást 6 havi összege 13.500 forint, amely egy összegben kerül folyósításra. 

(3) A jogosult a gyógyszertámogatás felhasználását a nevére szóló számlával köteles igazolni. Az 

igazolást a támogatás kifizetését követő legkésőbb 5 hónapon belül kell benyújtani. 

(4) Rosszhiszeműnek minősül az a jogosult, aki az igazolási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

IV. Fejezet 

7. Eseti jelleggel biztosított rendkívüli települési támogatás 

10. § 
 

(1)  Rendkívüli települési támogatás állapítható meg az e rendeletben meghatározott feltételek 

fennállása esetén 

a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére, 

b) annak, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt 

köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, 

illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 
 

(2)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel 

állapítható meg: 

a) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik 

közgyógyellátási igazolvánnyal illetve gyógyszertámogatással, 

b) elemi kár (árvíz, talajvíz, tűzvész, villámcsapás stb.) elhárításához,  

c)  betegségből eredő többletköltségek enyhítésére, 

d)  válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

e)  egyéb, a létfenntartást veszélyeztető helyzet fennállása esetén. 
 

(3)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás akkor állapítható meg, ha 

a) a kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 220%-át nem 

haladja meg. 
 



(4) A támogatás természetbeni ellátás formájában is megállapítható. A támogatások módját 

(pénzbeli, vagy természetbeni) a döntésre jogosult állapítja meg. A támogatásokat természetbeni ellátás 

formájában indokolt nyújtani, különösen:  

a)  a védelembe vett gyermekek részére,  

b) azon gyermekek részére, akiknek neveltetési költségeit (étkezés, tankönyv, tanszer, 

gyógykezelés stb.) családja – rendkívül alacsony jövedelme miatt – vélhetően nem tudja 

biztosítani.  
 

(5) A megállapított természetbeni támogatás az ellátást biztosító gyermekintézménybe kerül 

átutalásra.  
 

(6) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában 

az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át. 
 

(7) Az (2) bekezdés b) pontja alkalmazásában elemi károsultnak kell tekinteni azt a személyt, 

akinek az elemi csapás következtében a tulajdonában lévő és az általa lakott ingatlana, vagy ingósága 

oly mértékben pusztult, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vagy nagy fokban veszélyeztetetté 

vált. Az elemi kár tényét és mértékét minden esetben szakértői véleménnyel kell igazolni. 
 

(8)  A rendkívüli települési támogatás – a temetéssel kapcsolatos költségek mérséklésére – a 

temettetést követő 60 napon belül lehet előterjeszteni, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat 

és a temetési költségeket tartalmazó főszámlát. A határidő elmulasztása jogvesztő.  
 

 

11. § 
 

(1)  A rendkívüli települési támogatás összegének megállapításakor arra kell törekedni, hogy az hathatós 

segítséget nyújtson az arra rászorulónak. 
 

(2) Az egyszeri pénzbeli ellátásként megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet 

magasabb: 

 a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, 

 b) gyermeket, vagy fiatal felnőttet nevelő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresénél, 

 d) elemi kár esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresénél. 
 

(3) A temetési költségekhez való hozzájárulás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségének 10 %-a. 

 

 
 



V. Fejezet 

8. Köztemetés 

 

12. § 
 

(1) A köztemetés költsége hagyatéki teherként kerül behajtásra. 

 
 
 

VI. Fejezet 

9. Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások 

13. § 

 

(1) A települési önkormányzat ezen rendeletében biztosítja a gyermekek védelme helyi 

ellátó rendszerének kiépítését és működtetését, a területén lakó gyermekek ellátásának 

megszervezését, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében: 

a) a gyermekek napközbeni ellátását (óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybe 

vételére az 1997. évi XXXI. tv., valamint a  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 

rendelkezéseit kell alkalmazni.) 

b) a gyermekek átmeneti gondozását szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető 

ellátásokhoz való hozzájutást. 

 

(2) A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás keretében kötött megállapodás alapján biztosítja az alábbi 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó alapellátásokat:  

a) idősek nappali ellátása 

b) házi segítségnyújtás 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

d) étkeztetés 

e) gyermekjóléti szolgálat 

f) családsegítő szolgálat 

g) közösségi pszichiátriai ellátás (pályázat útján biztosított szolgáltatás) 

 

(3)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

a) igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja 

b) az ellátás megszüntetésének esetei és módja 

c) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértéke 

d) a fizetésre kötelezettek köre 

e) a térítési díj csökkentésének és elengedésének esetei, és módjai 

f) az intézményvezető külön eljárás nélküli ellátás nélküli esetkörei 

g) külön eljárás esetében biztosítható ellátás esetei, valamint az 

h) intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással 

kapcsolatos kérdések tekintetében a társulás székhelye szerinti gesztor önkormányzat 

/Püspökladány Város Önkormányzata/ rendeletében foglalt feltételek az irányadóak a 

társulási megállapodásban foglaltak szerint.   

 

 (4) A szociális étkeztetés keretében Szerep községben biztosított étel előállítása az 

önkormányzat fenntartásában működő konyháról történik. 

 

(5) A szociális alapellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézménynek a kérelmező 

állandó lakóhelye szerinti telephelye vezetőjénél kell előterjeszteni. 



 

(6) Az (5) bekezdés alkalmazása szempontjából intézményvezető alatt a Segítő Kezek 

Szociális Szolgáltató Központ Szerepi telephelyének intézményegység-vezetőjét is érteni kell. 

  

(7)  A településen az ellátásokért fizetendő térítési díj megállapítása a jogszabályokhoz és 

az ellátást igénylő jövedelmi helyzetéhez igazodik. Az ellátásokért fizetendő térítési díjakat az 

6. számú melléklet tartalmazza. 

 

(8) A tanyagondnoki szolgáltatásról külön rendelet rendelkezik. 

 

14. § 

 

(1) Az étkeztetési térítési díjmértékét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.  

 

(2) Az étkeztetési térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a jogosult tartására, 

gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni. 

 

(3) Az étkeztetési térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei és módjai: 

 

a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét a méltányosság mértéke a megállapított térítési 

díj 50%-a, 

 

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét a méltányosság mértéke a megállapított 

térítési díj 25%-a. 

 

(4) Térítési díj elengedéséről kérelem alapján, súlyos veszélyeztetettség esetén egyedi 

elbírálás szerint a polgármester dönt. 

 

(5) Az intézményi térítési díjakat a képviselő-testület évente felülvizsgálja és szükség 

szerint módosítja. 
 
 

VII. Fejezet 

10. Záró rendelkezések 

 

15. § 
 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló, valamint a szociális igazgatásról és szociális  ellátásokról 

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

(2) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.  
 

(3) Hatályát veszti a rászorulók részére nyújtott pénzbeli, természetbeni szociális és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 8/2014. (VII. 23.) önkormányzati rendelet. 

 

 Tóthné Verő Tünde        K e s e r ű   László  

          polgármester         jegyző  



1. melléklet a 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
lakhatási támogatás 

megállapítására 

 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

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

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

.................................utca/út/tér..........házszám.............épület/lépcsőház............e
melet, ajtó 

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

................................utca/út/tér..........házszám..............épület/lépcsőház............e
melet, ajtó 

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

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

1.1.9. Családi állapota: nőtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált(bírósági 
határozat száma:…………………………..), különélő, özvegy* 

1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén): 

1.2.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy* 



1.2.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy* 

1.2.3. bevándorolt/letelepedett, vagy* 

1.2.4. menekült/oltalmazott/hontalan.* 

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

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 Név és születési név 
is 

Születési helye, 
ideje 
(év, hó, nap) 

Anyja 
neve 

Társadalombiztosítási Azonosító  
Jele 

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

2. Jövedelmi adatok 

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

 
Jövedelem típusa 

 
Kérelmező 

 
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

     

Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

     

Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

     



Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

     

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások  

     

Egyéb jövedelem 
     

Összes jövedelem 
 

 

Egy főre jutó jövedelem 
 

 
3. Lakásviszonyok 
 
3.1. A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2, szobák 
száma:…………………….. 
3.2. A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli* 
3.3. A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos, családtag, főbérlő, albérlő, 
egyéb:……………………………………… 
Albérlő esetén a ház tulajdonosának neve és 
címe:………………………………………………… 

 
4. Nyilatkozatok 
 
4.1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő 
készülék                  működik - nem működik* 
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ 
.................................... 
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék 
működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének 
elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet 33. § (1) bekezdése]} 

4.2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási 
kiadás(ok):........................................................ 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* ** 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel 
is rendelkezik. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 



 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

Püspökladány, ............................................... 

 

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

 kérelmező aláírása   a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

Kérelemhez MELLÉKELNI kell: 
1. a kérelmező és a vele együtt élő hozzátartozójának  n e t t ó  jövedelméről szóló 
hitelt érdemlő igazolása  
2. a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása 
3. munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált 
munkanélküli, és elhelyezkedése érdekében mióta működik együtt  
4. nyugdíjas esetén a januárban a NYUFIG által megküldött igazolás csatolása is 
szükséges 
5. tankötelezettségét betöltött (16 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony 
fennállásáról szóló igazolást, nappali/esti/levelező tagozat megjelölésével. 
6. gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági határozatot, 
7. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő 
határozatot. 
8. gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot a 
jelenleg kézhez kapott tartásdíj összegéről. 
9. albérlet esetén az albérleti szerződés másolatát, szívességi lakáshasználat esetén 
a lakás tulajdonosának nyilatkozatát a szívességi lakáshasználatról, megosztott lakás 
esetén bírói ítélet. 
10. közüzemi számla (víz, távhő vagy villany számlarészletező, stb) 

A kérelem benyújtásakor személyi igazolványát, vagy személyazonosító igazolványát, és 
lakcímét igazoló hatósági igazolványát, valamint hatósági bizonyítványát (TAJ kártya), 
szíveskedjék magával hozni.  
  



 

2. melléklet a 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
gyógyszertámogatás 

megállapítására 

 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

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

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

.................................utca/út/tér..........házszám.............épület/lépcsőház............e
melet, ajtó 

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

................................utca/út/tér..........házszám..............épület/lépcsőház............e
melet, ajtó 

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

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

1.1.9. Családi állapota: nőtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált(bírósági 
határozat száma:…………………………..), különélő, özvegy* 

 



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

 

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 Név és születési név 
is 

Születési helye, 
ideje 
(év, hó, nap) 

Anyja 
neve 

Társadalombiztosítási Azonosító  
Jele 

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

2. Jövedelmi adatok 

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

 
Jövedelem típusa 

 
Kérelmező 

 
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

     

Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

     

Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

     

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

     

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások  

     

Egyéb jövedelem 
     



Összes jövedelem 
 

 

Egy főre jutó jövedelem 
 

 
3. Nyilatkozatok 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* ** 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) 
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához. 

A jogosult a gyógyszertámogatás felhasználását a nevére szóló számlával 
köteles igazolni. Az igazolást a támogatás kifizetését követő legkésőbb 5 
hónapon belül kell benyújtani. Amennyiben a jogosult a gyógyszertámogatás 
felhasználást nem igazolja, úgy a támogatásra való jogosultsága 
megszüntetésre kerül és ezen támogatás a megszüntetést követő 12 hónapon 
belül ismételten nem állapítható meg részére. 

Püspökladány, ............................................... 

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

 kérelmező aláírása   a háztartás nagykorú tagjainak 
aláírása 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel 
is rendelkezik. 

Kérelemhez MELLÉKELNI kell: 
1. a kérelmező és a vele együtt élő hozzátartozójának  n e t t ó  jövedelméről 

szóló hitelt érdemlő igazolása 
2. 12 hónapnál nem régebbi, a járási hivatal által kiadott jogerős elutasító 

határozatot arról, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult 
3. A kérelmező gyógyszerköltségének igazolására a háziorvos és a gyógyszertár 

igazolását kell csatolni 
4. munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált 

munkanélküli, és elhelyezkedése érdekében mióta működik együtt 
5. nyugdíjas esetén a januárban a NYUFIG által megküldött igazolás csatolása is 

szükséges 



6. tankötelezettségét betöltött (16 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony 
fennállásáról szóló igazolást, nappali/esti/levelező tagozat megjelölésével 

7. gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági határozatot 
8. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő 

határozatot 
9. gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot 

a jelenleg kézhez kapott tartásdíj összegéről 
 

A kérelem benyújtásakor személyi igazolványát, vagy személyazonosító 
igazolványát, és lakcímét igazoló hatósági igazolványát, valamint hatósági 
bizonyítványát (TAJ kártya), szíveskedjék magával hozni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. melléklet a 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 

KÉRELEM 
a rendkívüli települési támogatás 

megállapítására 

 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

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

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

.................................utca/út/tér..........házszám.............épület/lépcsőház............e
melet, ajtó 

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

................................utca/út/tér..........házszám..............épület/lépcsőház............e
melet, ajtó 

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

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

1.1.9. Családi állapota: nőtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált(bírósági 
határozat száma:…………………………..), különélő, özvegy* 

 



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

 

1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 Név és születési név 
is 

Születési helye, 
ideje 
(év, hó, nap) 

Anyja 
neve 

Társadalombiztosítási Azonosító  
Jele 

2     

3     

4     

5     

6     

 

A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli* 
 
A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos, családtag, főbérlő, albérlő, 
egyéb:……………………………………… 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

Kérem, hogy részemre az alábbi okok miatt önkormányzati segélyt szíveskedjenek 
kiutalni*: 

a) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem 
részesül települési  gyógyszertámogatásban 

b) elemi kár elhárításához 
c) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére 
d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához 
e) egyéb, a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet 
f) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként. 

Egyéb indoklás: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 



Nyilatkozat 

Nyilatkozom, hogy a temetési költségek finanszírozása érdekében a hadigondozásról 
szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesülök. 

Püspökladány, …………………………….                          ……..……………………….. 

                                                                                                     Kérelmező 

 
 
 
2. Jövedelmi adatok 

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

 
Jövedelem típusa 

 
Kérelmező 

 
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

     

Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

     

Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

     

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

     

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások  

     

Egyéb jövedelem 
     

Összes jövedelem 
 

 

Egy főre jutó jövedelem 
 

 
 
3. Nyilatkozatok 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* ** 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

* a megfelelő rész aláhúzandó 



** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel 
is rendelkezik. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 
szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 

Püspökladány, ............................................... 

 

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

 kérelmező aláírása   a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

Kérelemhez MELLÉKELNI kell: 
1. a kérelmező és a vele együtt élő hozzátartozójának  n e t t ó  jövedelméről 

szóló hitelt érdemlő igazolása  
2. rendkívüli élethelyzetet igazoló irat,  pl.: kórházi zárójelentés 
3. elemi kár tényét igazoló szakhatóság véleménye 
4. munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált 

munkanélküli, és elhelyezkedése érdekében mióta működik együtt  
5. nyugdíjas esetén a januárban a NYUFIG által megküldött igazolás csatolása is 

szükséges 
6. tankötelezettségét betöltött (16 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony 

fennállásáról szóló igazolást, nappali/esti/levelező tagozat megjelölésével. 
7. gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági 

határozatot, 
8. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő 

határozatot. 
9. gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot 

a jelenleg kézhez kapott tartásdíj összegéről. 

A kérelem benyújtásakor személyi igazolványát, vagy személyazonosító igazolványát, és 
lakcímét igazoló hatósági igazolványát, valamint hatósági bizonyítványát (TAJ kártya), 
szíveskedjék magával hozni.  

 
 

 

 
 



4. melléklet a 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 

KÉRELEM 
köztemetés 

megállapítására 

 

1. Személyi adatok 

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

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

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

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

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

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

.................................utca/út/tér..........házszám.............épület/lépcsőház............e
melet, ajtó 

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

................................utca/út/tér..........házszám..............épület/lépcsőház............e
melet, ajtó 

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

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

1.1.9. Családi állapota: nőtlen/hajadon, házastárs, élettárs, elvált(bírósági 
határozat száma:…………………………..), különélő, özvegy* 

 

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



1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 Név és születési név 
is 

Születési helye, 
ideje 
(év, hó, nap) 

Anyja 
neve 

Társadalombiztosítási Azonosító  
Jele 

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

2. Az elhunyt személyre vonatkozó adatok 

Neve:......................................................................................................................
................ 

Születési neve:........................................................Anyja 
neve:............................................ 

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

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

.................................utca/út/tér..........házszám.............épület/lépcsőház............e
melet, ajtó 

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

 
Elhalálozás 

időpontja:………………………év………………………….hó……………………nap 
Vagyonnal, ingatlannal rendelkezett-e: igen   nem* 
Ha igen, annak 

címe:……………………………………………………………………………….. 



A kérelmezővel fennálló rokoni 
kapcsolat:………………………………………………………… 

Eltartási vagy öröklési szerződése az elhunyttal:   volt  nem volt* 
 
Temetésre köteles személyek adatai: 
 

 Név Lakcím 

1   

2   

3   

 
 
3. Jövedelmi adatok 

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

 
Jövedelem típusa 

 
Kérelmező 

 
A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 

 

Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 
ebből: közfoglalkoztatásból 
származó 

     

Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

     

Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

     

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

     

Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások  

     

Egyéb jövedelem 
     

Összes jövedelem 
 

 

Egy főre jutó jövedelem 
 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 
4.Nyilatkozatok 



 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* ** 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) 
bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 
történő felhasználásához. 

 
Kérem, hogy az elhunytat Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal közköltségen 
temesse el, mivel a szociális, anyagi helyzetem nem teszi lehetővé, hogy 
eltemettetéséről gondoskodjam. 
 
Kérelmező tudomásul veszem, hogy a temetés összege hagyatéki teherként 
ráterhelésre kerül a 
…....................................................................................................szám alatti 
ingatlanra.  
 
Vállalom, hogy a temetés teljes összegét 1 év alatt visszafizetem.  

 

Püspökladány, ............................................... 

 

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

 kérelmező aláírása   a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel 
is rendelkezik. 

 

 

Kérelemhez MELLÉKELNI kell: 
1. a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát, 
2. amennyiben van eltartási vagy öröklési szerződés, annak másolatát 



3. a kérelmező és a vele együtt élő hozzátartozójának  n e t t ó  jövedelméről 
szóló hitelt érdemlő igazolása  

4. munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált 
munkanélküli, és elhelyezkedése érdekében mióta működik együtt  

5. nyugdíjas esetén a januárban a NYUFIG által megküldött igazolás csatolása is 
szükséges 

6. tankötelezettségét betöltött (16 éven felüli) gyermek tanulói, hallgatói jogviszony 
fennállásáról szóló igazolást, nappali/esti/levelező tagozat megjelölésével. 

7. gyermek elhelyezéséről szóló bírósági végzést, vagy gyámhatósági 
határozatot, 

8. gyámság/gondnokság alá helyezett esetében a gyám/gondnok kirendelő 
határozatot. 

9. gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozatot, és igazolást/nyilatkozatot 
a jelenleg kézhez kapott tartásdíj összegéről. 

A kérelem benyújtásakor személyi igazolványát, vagy személyazonosító igazolványát, és 
lakcímét igazoló hatósági igazolványát, valamint hatósági bizonyítványát (TAJ kártya), 
szíveskedjék magával hozni.  

 

  



5. melléklet a 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez 

 

Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 
Neve: ……………………………………………………………………………………………………....... 
Születési neve:………………………………………………………………………………………………. 
Anyja neve:………………………………………………………………………………………………….. 
Születési hely, év, hó, nap:…………………………………………………………………………………... 
Lakóhely:……………………………………………………………………………………………………. 
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………………………… 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………………………………. 
 
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén 

a háztartás valamennyi tagjának vagyona 
A. Ingatlanok 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:................. 
város/község……………………………………..út/utca…………….hsz. alapterülete:……………m2, 
tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* 
.......................................... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:................. 
város/község……………………………………..út/utca…………….hsz. alapterülete:……………m2, 
tulajdoni hányad: ....................a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* ............................. 
Ft 
 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ 
címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: 
........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft 
 
4.Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:.......................... 
címe:.......................................város/község............................. út/utca ..............hsz.,alapterülete:........... 
m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* 
.............................................. Ft 
 
 

II. Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám szerzés ideje, valamint a 
gyártás éve: .............................................................Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft 
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 
..................... rendszám, szerzés ideje, valamint a gyártás éve: 
................................................................. 
Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 
 
 
 
Kelt: Püspökladány, 2015......................................... 

…………………………………………….. 
aláírás 

Megjegyzés: 



Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 
vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a 
vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
közössége. 
jövedelem: – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)–(1c) bekezdésekben foglaltakra 
– az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a 
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint 
adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 
vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, 
amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben 
az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá 
a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 
család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben 

együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 
huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a 
Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt 
gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, 
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos 
gyermek), a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő 
házastársa vagy élettársa, valamint a db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 
egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a 

korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a 
rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi 
járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és 
özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán 
árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek 
eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 
hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres 
szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti 
gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak 
járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,, a 
rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti 
helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által 
folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 
keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, 
amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező 
legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott 
tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem 
kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek 
külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) 
tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adómentes bevétel; 
aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy; 



egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van; 

 
Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, 
rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti 
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik 
havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj 
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján 
biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli 
keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre 
irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, a 
házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott 
támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett 
tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel. 
 

 

  



6. melléklet a 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

Személyes gondoskodást nyújtó intézmények intézményi térítési díjairól 

A megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. 

 

 

Ellátási forma:      Térítési díj: 

 

a) Házi segítségnyújtás    Térítésmentes 

 

 

b) Nappali ellátást nyújtó intézmény térítési díjai 2009. június 24-től: 

 

Jövedelem      Intézményi térítési díj (Ft/nap) 

85.500 Ft alatt      0 Ft 

85.500 Ft felett      90 Ft 

 

 

c) Szociális étkeztetés térítési díjai 2010. május 01-től 

    

 

      

jövedelem 

forintban 

28.500.-

Ft alatt 

28.500.-Ft – 

42.750.-Ft 

42.751.-Ft 

– 57.000.-

Ft 

57.001.-Ft 

– 85.500.-

Ft 

85.501.-Ft 

fölött 
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5./ Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Január elsejétől Püspökladány Város Önkormányzati Hivatalával hoztunk létre 

közös önkormányzati hivatalt. Itt a két hivatalnak egy közös szmsz-nek kell tartalmazni 

a munkáját. Ez elő lett készítve, és ahhoz, hogy ez életbe lépjen, mind a két testületnek 

el kell fogadnia. Ezzel kapcsolatban kérdésetek van-e? Egyértelmű volt mindenkinek? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Pár kiegészítést szeretnék hozzáfűzni. Amikor november-december körül 

tárgyaltunk, az egyik különösen fontos szempont volt az, hogy folyamatosan 

biztosítsuk, az ügyfélszolgálatot. Ez a megállapodásunkban is benne van, és a 

polgármesteri hivatal Szmsz-e is tartalmazza, lehet tapasztalni is. Vannak olyan 

ügyintézők, akik napi 8 órában kizárólag a szerepi ügyekkel foglalkoznak. Ez külön 

irodaként meg is jelenik az Szmsz-ben. Amikor munkaszerződésekkel kapcsolatban 

egyeztettünk, akkor nekünk két lehetőségünk volt. Az egyik lehetőség, hogy mereven 

elválasztjuk a két részt, a két feladatot, és egy csoportot megbízunk, hogy ők csak a 

szerepi ügyekkel foglalkoznak és a püspökladányi hivatal más egységével nem 

foglalkoznak. Mi ezt nem tartottuk szerencsésnek. Számos napi probléma merül fel, 

városfejlesztői irodát érintő, vízjogi engedélyezés, szociális feladatok, panaszok, amely 

speciális helyismeretet igényel. Ezek a feladatok megfelelő képesítést, és megfelelő 

gyakorlatot igényelnek. Ezért a rendszer gyakorlatilag úgy működik, hogy a négy fős 

ügyfélszolgálat az folyamatosan működik, van két személy, Lajos és Mónika, akik 

folyamatosan tartják a kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy folyamatosan beszámolnak a 

napi problémákról. Képben vagyunk, tudjuk, milyen feladatok vannak. Szociális 

ügyintézést püspökladányi ügyintéző látja el. Maga a munka úgy van megszervezve, 

hogy a kollégák jönnek és jelzik a problémát, akkor az ügy az illetékes ügyintézőhöz 

kerül. Nincs mereven elválasztva a szerepi és a püspökladányi feladat, nem teszünk 

különbséget ilyen szempontból. Én azt gondolom egy pár hónap, míg összecsiszolódik 

a tevékenység, nem látom, hogy nagy problémák lennének, azt gondolom, hogy máshol 

is vannak problémák, az a dolgunk, hogy megoldjuk ezeket.  

 

 Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. Én magam is azt tudom elmondani, hogy nagyon rugalmasan 

történik az ügyeknek az intézése Püspökladány tekintetében. Dolgozók jönnek ki, Lajos 

folyamatosan kapcsolatot tart, ügyiratokat intézi Püspökladány, bármilyen jellegű vagy 

témájú dologról legyen szó, minden osztály segítségünkre van. Kérelmeket helyben 

felvesszük, lakosoknak emiatt utazni nem kell. Kérelmek bekerülnek Püspökladányba, 

az ügyintézők átnézik, megírják a határozatot, hiánypótlást, ha kell. Készen kapjuk meg 

a határozatot. Én maximális segítséget érzek Püspökladány részéről. A 

munkafolyamatok nagyon rugalmasan vannak megoldva. Aki így elfogadja a Közös 

Hivatal Szmsz-ét, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

53/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Püspökladányi 

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

6./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elnézést kérek, de a mai napon kaptam meg a Katasztrófavédelem megkeresését. 

Ez részben a költségvetést is érinti, és a különfélékben is tárgyalható. Minden évben az 

önkormányzatok támogatják a katasztrófavédelmet. Az elmúlt években 50 e Ft 

támogatást adtunk. Most ezt kérdezik, hogy ebben az évben tudjuk-e vállalni a 

katasztrófavédelem támogatását, illetve milyen összeggel.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mit takar ez a támogatás, mit támogatunk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Magának a katasztrófavédelemnek a működését. Szoktak küldeni egy elszámolást, 

hogy mire költötték el. Most egy tájékoztatást kértek, hogy az idei évben adunk-e. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem látom akadályát, hogy támogassuk őket. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A rendezvényeinkre is ha kértünk sátrat, biztosították.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, ingyen és bérmentve kaptuk a sátrat, a katasztrófavédelemtől. Milyen 

összeggel támogassuk? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mint eddig, 50 e Ft-tal. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért, hogy 2015. évben 50 e Ft-tal támogassa Szerep Községi 

Önkormányzat a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, kérem, szavazzon. A szavazáskor 

7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

54/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben 50 e Ft-tal 

támogatja a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Varga Lajos szerepi lakos nyújtott be kérelmet, hogy amit hosszú évek óta 

gondozgatunk teleket a Hunyadi utcán, kiderült, hogy Varga Lajos tulajdona. 

Gyógynövényt szerettünk volna ott termeszteni. Lajos tett egy olyan javaslatot, hogy 

ami a háza mögött van legelő rész, ami Zsurka Imréék tulajdonát képezi, abban van négy 



telek. Az egyik telken van Varga Dánielné háza, és a Vasút felől van 3 építési telek, Egy 

Lajoséknak a családi háza, kettő pedig az önkormányzat tulajdonát képezi. Szeretné 

elcserélni az egyik telkünkre. Nekünk a méretarányosságot is nézni kell, mekkora az ő 

telke, a miénk mekkora, illetve, hogy mivel járunk jobban. Kapunk beljebb egy telket, 

vagy pedig van egy egybefüggő 4000 m2-es üres területünk. Van itt egy térképszelvény, 

amiből egyértelmű, hogy miről is van szó. 

 

Szabó László képviselő 

 Mekkorák a területek? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Lajosé 1068 m2, az önkormányzaté az egyik telek 1315 m2, a másik pedig 1362 

m2. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Az kívül van, azt is figyelembe kell venni. Ami kívül van az kevesebbet ér. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De ha mi művelni akarjuk, melyikkel járunk jobban? 

Oláh Sándor bizottsági tag 

 Ami kívül van, pihent föld. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Lajosét használta az önkormányzat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem használtuk, takarítottuk. Most jutottunk odáig, hogy szedtük össze a telkeket, 

hogy mit szántsunk fel, mit készítsünk elő, és most jelezte Lajos, hogy az az övé. Ezt 

kaszáltuk minden nyáron, gyomtalanítottuk, szemetet leszedtük, most a tégla törmeléket 

kiszedegették belőle. 

 

Szabó László képviselő 

 Szilárd a szomszéd telket adná nekünk ide, ugye?  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem a szomszédban van, kisház mögötti részt adná, gyakorlatilag L alakban lenne 

ott területünk.  

 

Oláh Sándor bizottsági tag 

 Saját kertjét nem adná Szilárd? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem, azt szeretné beültetni, azt mondta. Úgy érné meg nekünk, ha azt is 

megkapnánk. 

 

Oláh Sándor bizottsági tag 

 Még úgy is megérné. 

 

 

 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Voltam kint megnézni, sok munka lenne azzal a résszel, sok rajta a szemét. Tele 

van földbuckával, azt le kell takarítani, utána tudunk szántani, tehát van vele munka, de 

egy nagy rész, pihent földet kapunk. Itt most az a kérdés Lajossal mit csináljunk. 

 

Szabó László képviselő 

 A telek, amit kér, milyen állapotban van? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ott nem voltam kint. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Csak jobb egy belterületet művelni. 

 

Szabó László képviselő 

 Gondolom, Lajosnak ez kaszálásra kell. Azzal rosszat nem csinálunk, ha cserélünk 

egy évre, használatba adjuk. Ha Szilárddal meg tudunk egyezni, akkor ott tudunk 

szántani, Lajos meg had kaszáljon. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekem is ez a meglátásom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más vélemény, javaslat? Én is ezt tartom a legkorrektebb ajánlatnak. Kössünk 

megállapodást Varga Lajossal, amiben a 282 hrsz-ú ingatlanját átadja művelésre az 

önkormányzatnak, az önkormányzati tulajdonú 310-311 hrsz-ú ingatlanért cserébe, 

melyet 1 év időtartamra kaszálónak használ. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

55/2015. (II.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt Varga 

Lajossal, amelyben a 282 hrsz-ú ingatlanját Varga Lajos átadja művelésre az 

önkormányzatnak, az önkormányzati tulajdonú 310-311 hrsz-ú ingatlanért cserébe, 

melyet 1 év időtartamra kaszáló ként használ. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tájékoztatnám a képviselőket, hogy tegnap volt Derecskén megbeszélés, a 

tornateremmel kapcsolatosan. Kicsit csalódásként ért, én már konkrétumokat vártam 

volna. A minisztériumból volt egy megbízott személy, aki tájékoztatott, hogy az 

engedélyezés folyamatban van, önkormányzatnak 0 % önerőbe kerül, és megkérdezték, 

hogy van-e kérdés. Környezetünkben minden település szintén abban a problémában 

van, hogy tűzi víz tározó építése kötelező, kb. 5 M Ft ennek az összege.  

 

 

 



  
 



 

 

 


