
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-i 

nyílt testületi ülésének 
 

 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 130-132 

 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

 1./    Tanyagondnoki busz pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 

Előadók: Tóthné Verő Tünde 

 2./    Különfélék 

Előadók: Tóthné Verő Tünde 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

130/2015. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szerep Községi 

Önkormányzat tulajdonában levő Ford Transit típusú gépjárművet értékesíti, az érdeklődőktől 

árajánlatot kér. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

131/2015. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki busz vásárlásához, a 

nyertes pályázat összegének megfelelően, azaz 7 985 e Ft összegben támogatást megelőző hitelt 

vesz fel a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettől. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

132/2015. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be rendkívüli szociális 

támogatásra, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 45.§-a 

szerinti települési támogatások 2015. március 1-jét követő kifizetéséhez. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-i nyílt 

testületi üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

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

Bácsó Balázsné, Kenéz Szilvia Magdolna, Varró Géza képviselők 

 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Szabó László, Mile Tünde Enikő 

 

Távol tartózkodik: Vadász Károly 

 

Jelen van továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

                                 Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent Képviselőket, és Aljegyző Urat. Megállapítom, 

hogy az ülés határozatképes, 4 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkérném 

Andróczki Dórát.  

 

A napirendi javaslat a következő: 

 

 1./    Tanyagondnoki busz pályázattal kapcsolatos tájékoztatás /Szóbeli előterjesztés/ 

 2./    Különfélék 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúan elfogadta. 

 

1./    Tanyagondnoki busz pályázattal kapcsolatos tájékoztatás /Szóbeli előterjesztés/ 

Megkaptuk az NVH-tól a tanyagondnoki buszpályázat határozatát. 7 855 000 Ft 

támogatásban fog részesülni az önkormányzat. Az árajánlatot az Opel típusú kisbuszra adtuk 

be. Minden gyártónak megvan a kvótája, hogy mennyi autót hozhat be az országba. Lehetőség 

van arra, hogy típust módosítsunk. Opel vagy Volkswagen lesz. Előre ki kell fizetnünk, és utána 

kérhetjük meg az elszámolást. Nincs 7 855 000 Ft-unk, így támogatást megelőlegező hitelre 

van szükségünk. A számlavezető bankunk a Hajdú Takarék Takarékszövetkezet is felajánlotta, 

hogy nyertes pályázat esetén ezt az összeget megelőlegezi. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Pontosan ennyibe kerül a busz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez nettó ár, ennyiről szólt az árajánlatunk. Van még 2 135 000 Ft áfa vonzata. Az áfát saját 

erőből kell állni. A napirend második része jönne, hogy a jelenlegi buszunkat értékesíteni 

kellene. Utánanéztem, hogy 7 éves 300 000 km-t futott modellek milyen árban vannak 

1 970 000 Ft-tól 3 500 000 Ft-ig állapottól függően. Három vállalkozó jelentkezett a buszra, 

adjanak be árajánlatot, így nem kell hirdetnünk. A takarékszövetkezet ajánlotta, hogy ha nem 

áll rendelkezésünkre az áfa összege, akkor emel a hitelkeretünkön. 



 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A 300 000 km-t futott busz 1 870 000 Ft. 1,7-1,9 milliót kellene kérni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Adjanak árajánlatot. Aki autót akar vásárolni, utánanéz, hogy milyen árak vannak. Sok km 

van a buszunkban, de tavaly előtt volt teljesen felújítva. Ezt is mérlegelni kell. Ha a következő 

ülésre megérkeznek az árajánlatok, akkor tárgyalunk róla. Van-e valamilyen kérdésetek? 

Javasolnám, hogy értékesítsük a buszunkat, és a három érdeklődőtől kérjünk először 

árajánlatot. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

130/2015. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szerep Községi 

Önkormányzat tulajdonában levő Ford Transit típusú gépjárművet értékesíti, az érdeklődőktől 

árajánlatot kér. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik pedig a támogatást megelőlegező hitel.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Úgy lesz a legegyszerűbb, ha a takaréktól veszünk fel hitelt. Edit mi a véleményed? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mikorra várható a határozat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Már megérkezett. Van egy nyertes pályázatunk. Október 16-ig birtokba kell venni a 

gépjárművet, október 31-ig nyújthatjuk be a kifizetési kérelmet, ellenőrzés után pedig 

utófinanszírozás keretein belül fizeti ki az NVH.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

Mikorra jön meg a pénz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Egy hónapon belül. A támogatást megelőlegező hitelnek van költségvonzata, kamatai, és 

egy összegben kell visszafizetni, amikor megérkezik a támogatás. Kell egy képviselő-testületi 

határozat. Aki egyetért abban, hogy a 7 855 000 Ft összegben a Hajdú Takarék 

Takarékszövetkezettől támogatást megelőlegező hitelt kérelmezzen az önkormányzat, kérem, 

szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

131/2015. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki busz vásárlásához, a 

nyertes pályázat összegének megfelelően, azaz 7 985 e Ft összegben támogatást megelőző hitelt 

vesz fel a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettől. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

2./    Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lehetőség van szociális ÖNHIKI támogatásra pályázatot benyújtani. Ehhez szükséges a 

képviselő-testület által hozott határozat a pályázat benyújtásáról. Van-e kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs, kérem, aki támogatja a pályázat benyújtását, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

132/2015. (VIII.11.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be rendkívüli szociális 

támogatásra, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 45.§-a 

szerinti települési támogatások 2015. március 1-jét követő kifizetéséhez. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

 
 

 

 

  


