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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. augusztus 29-i rendes ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:104-114 

 rendeletei:14-15 

  

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Körzeti megbízott bemutatása 

2./Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a 2017-18-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
Előterjesztő: Kapornai Judit tankerületi igazgató 

4./ Kölcsey utcai iskola 

Előterjesztő: Győri Balázs képviselő 

5./ Előterjesztés az Önkormányzat I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016-2017. éves beszámolója 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

7./ Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 18/2016.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés tanév kezdési támogatásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés az anyakönyvi eljárás egyes szabályai tárgyú önkormányzati 

rendelet újraszabályozásáról 
Előterjesztő: Keserű László jegyző 

10./ Beszámoló a Szerepi Települési Értéktár Bizottság eddig végzett munkájáról 
Előterjesztő: Kenéz Szilvia Magdolna  

11./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon 

vagyonértékeléséről 

12./Előterjesztés Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 

13./ Különfélék 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

104/2017.(VIII.29.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 29-i ülés napirendi 

pontjaira tett javaslatot elfogadta. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

105/2017.(VIII.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a 2017-2018-as 

tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi feltételeiről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

106/2017.(VIII.29.) számú határozat: 

Önkormányzati testületi határozat indítvány nem támogatásáról. 

 

107/2017.(VIII.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat I. féléves költségvetési 

gazdálkodásáról szóló előterjesztést elfogadta. 

 

Határidő: 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

108/2017.(VIII.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016-

2017. éves beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

109/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyerekek számára, akik az iskolában 

térítési díjat fizetnek a térítési díj egészét, az önkormányzat saját költségvetése terhére 

átvállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

110/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2017/2018-as 

tanévre vonatkozóan: 

 

- a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű tisztasági 

csomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 2500 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

5000 Ft/fő, 
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- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 5000 Ft/fő 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

2./ A támogatási igény bejelentésére 2017. október 15-ig a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. 

 

3./ Megbízza a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Városgazdálkodási Iroda 

vezetőjét, hogy a költségvetés szociális keret terhére 1.000.000.-Ft összeget a fenti célra 

különítsen el. 

 

4./ Megbízza a jegyzőt hogy a támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2017. október 

31. napjáig szíveskedni intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

111/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Települési Értéktár 

Bizottság beszámolóját elfogadta és javasolja a szeptemberi testületi ülésre az 

előterjesztés elkészítését a következő tagok megjelölésével: Kenéz Szilvia Magdolna, 

Mile Zsolt, Rácz Endre, Földesi László és Oláh Gusztáv. 

 

Határidő: 2017.09.30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

112/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2017.(IV.25.) önkormányzati 

határozatát visszavonja. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

113/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzati Képviselő-testületének …../2017.(VIII.29.) 

önkormányzati határozata a TRV Zrt. által elkészített önkormányzati tulajdonú 

víziközművagyon vagyonértékelésével kapcsolatosan 

 

1. Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületet a tulajdonában levő víziközművekre 

vonatkozó, a Tiszántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészíttetett vagyonértékelést, továbbá az 

abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. 

2. Szerep Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek 

vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 

adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében saját 

nyilvántartásain 2017. május 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 

vagyonérték 98.522.335.- Ft. 

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon 

értéke a 2016. május 2-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a 

vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként 
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történő megjelenítése az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2017. május 1-jével 

valósul meg oly módon, hogy a 2016. május 2-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 

2016. május 3 – 2017 május 1. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal 

módosításra kerül. A 2016. május 2-i vagyonérték az avulással korrigált újraelőállítási érték 

alapján került megállapításra, mely vagyonérték 2017. május 1-i dátummal, mint bruttó 

bekerülési érték kerül be az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiba. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

Határidő: 2017. augusztus 31. 
 
114/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzat 17.§-a szerint 
elfogadja a Szerep Község Önkormányzatának, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján összeállított 2017. évi módosított közbeszerzési tervét. 
 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 29-i üléséről, 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Tanácskozótermében, 

Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, 

Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Kapornai Judit tankerületi igazgató 

       Horváth Patrik körzeti megbízott 

       Győrfi Gyula őrsparancsnok 

       Ferenczik Ferenc rendészeti osztályvezető  

       Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

    

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő képviselő 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. Mile Tünde Enikő betegsége miatt nem tud 

az ülésen részt venni, igazoltan távol van. Már is módosításokkal tennék javaslatot a mai 

napirendi pontokra.  

 

1./ Körzeti megbízott bemutatása 

2./Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a 2017-18-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
Előterjesztő: Kapornai Judit tankerületi igazgató 

4./ Előterjesztés az Önkormányzat I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016-2017. éves beszámolója 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

6./ Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 18/2016.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés tanév kezdési támogatásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés az anyakönyvi eljárás egyes szabályai tárgyú önkormányzati 

rendelet újraszabályozásáról 
Előterjesztő: Keserű László jegyző 
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9./ Beszámoló a Szerepi Települési Értéktár Bizottság eddig végzett munkájáról 
Előterjesztő: Kenéz Szilvia Magdolna  

10./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon 

vagyonértékeléséről 

11./Előterjesztés Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 

12./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele, javaslata van-e? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Egy napirendi pontot vetetnék fel a Kölcsey utcai iskolával kapcsolatban, tárgyaljunk 

már arról, vagy így vagy úgy. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor ezt javasolnám a 4. napirendi pontnak.  

 

1./ Körzeti megbízott bemutatása 

2./Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a 2017-18-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
Előterjesztő: Kapornai Judit tankerületi igazgató 

4./ Kölcsey utcai iskola kérdése 

Előterjesztő: Győri Balázs képviselő 

5./ Előterjesztés az Önkormányzat I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016-2017. éves beszámolója 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

7./ Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 18/2016.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés tanév kezdési támogatásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés az anyakönyvi eljárás egyes szabályai tárgyú önkormányzati 

rendelet újraszabályozásáról 
Előterjesztő: Keserű László jegyző 

10./ Beszámoló a Szerepi Települési Értéktár Bizottság eddig végzett munkájáról 
Előterjesztő: Kenéz Szilvia Magdolna  

11./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon 

vagyonértékeléséről 

12./Előterjesztés Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 

13./ Különfélék 

 

Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozták:  
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104/2017.(VIII.29.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. augusztus 29-i ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Körzeti megbízott bemutatása 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Átadnám a szót a kedves vendégeinknek. 

 

Győrfi Gyula őrsparancsnok 

 Köszöntöm a szerepi képviselő-testület tagjait.Tőkés Balázs kollegánk bekerült a 

püspökladányi rendőrkapitányság szabálysértési előkészítő csoportjába, volt egy betegsége, a 

betegsége után bekerült Püspökladányba az előkészítő csoportba és be is adta az áthelyezési 

kérelmét. Ezután került a képbe a mellettem ülő Horváth Patrik őrmester, 24 éves, 

Püspökladányban volt járőr, agilis, jól intézkedő munkatárs aki szeretne Szerepen ebben a 

beosztásban dolgozni. 

 

Ferenczik Ferenc rendészeti osztályvezető 

 Köszöntöm én is a képviselő-testületet Aranyi úr szabadságon van ezért rám esett a 

választás. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a választás Patrikra esett. Bízom benne, vannak 

még neki feladatai, hiányosságai, ugye csak egy alap iskolát végzett. Egy KMB-s tanfolyamra 

kell neki beiratkozni, azt magas szinten elvégezni. Ismeri a kisebb és nagyobb területet 

Püspökladány területén. Be kell neki számolnia a tett intézkedéseiről a településen, illetve a 

civil szervezetektől kezdve az önkormányzattal, iskolával, kisebbséggel tartott 

megbeszéléseiről, kapcsolattartásról. Szeretném azt kérni, hogy segítsék a munkáját, illetve 

lesznek személyi, illetve helyi ismeret hiányosságai, abban is szeretném kérni a segítséget. Igaz, 

hogy több alkalommal látott már el közös szolgálatot Balázzsal, de a déli határszakasz 

migrációs helyzete miatt Dombi Zoltán, mint kutyavezető több alkalommal lesz, illetve 

folyamatában is több alkalommal van elvezényelve 1-1 hétre, folyamatos szolgálatot lát el. A 

keletkezett pihenőnapjait nem minden esetben tudják támogatni, szolgálatot kell neki kiadni. 

Patrik több alkalommal lesz egyedül szolgálati feladatra, nemcsak Szerep településen, hanem 

az őrs mind az 5 településén. Minden nap meg kellene jelenni a polgármesteri hivatalban, 

felvenni a kapcsolatot polgármester asszonnyal, aljegyző úrral, ha itt tartózkodik a településen, 

iskolaigazgatóval, a civil szervezetekkel. Remélem, napra készen fogja kezelni a település 

gondjait, bajait. Természetesen, ha problémája van valakinek hozzá fordulhat, de akár Győrfi 

Gyulához is, hozzám vagy akár kapitány úrhoz is. Köszönöm szépen hogy itt lehettünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. Patrik kezdi a beilleszkedést, 1-2 intézkedéséről hallottam, aminek 

nagyon örülök. Szerintem meg fogja találni a helyét és valóban tegnap sikerült tiszteletes úrral 

megismerkednie. Segíteni fogjuk természetesen, képviselőknek is jeleztem, hogy Tőkés Balázs 

amikor utoljára teljesített szolgálatot Szerepen felhívott, megköszönte a képviselő-testület 

segítségét. Természetesen Patrikot is ugyanígy fogjuk segíteni. 

 

Ferenczik Ferenc rendészeti osztályvezető 

 Úgy gondoltuk Patrik kiválóan megállja a helyét. 
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Horváth Patrik őrmester 

 Püspökladányban voltam járőr, hatalmas nagy lehetőség számomra a körzeti megbízotti 

feladat. Minden erőmmel azon leszek, hogy a közrendet is és a közbiztonságot fenntartsam és 

legalább azt a munkát tudjam teljesíteni mint Tőkés Balázs. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Meglehetősen nehéz időszak volt a településen amikor kértem a két körzeti megbízottat, 

az utóbbi években gyakorlatilag megszűntek ezek a problémák és azt kell hogy mondjam, 

gyakorlatilag jó közbiztonság van a településen, ami köszönhető a körzeti megbízottnak, jó erőt, 

egészséget kívánok a munkához. Azt is elmondanám, hogy az önkormányzat és a rendőrség 

között mindig harmonikus volt az együttműködés, nem hiszem hogy az elkövetkezendő 

időkben ez változni fog.  

 

Ferenczik Ferenc rendészeti osztályvezető, Győrfi Gyula őrsparancsnok és Horváth Patrik 

őrmester 14.17. órakor elhagyta az üléstermet. 

 

2./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Közszolgálati szerződés felmondása megtörtént a Bihari Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.-vel. Üzletrész megszerzése megtörtént a debreceni céggel. Szerepi Kelemen 

Hétpettyes Óvoda alapító okirata módosítása megtörtént. Rácz Endre verseskötetéhez a 

hozzájárulás kifizetésre került. Vállalkozói szerződés aláírásra került és a munkálatok is 

megkezdődtek az orvosi rendelőnél. Megpróbálom röviden összeszedni mi az ami 2 hónap alatt 

történt. Július 1-jén a Nyugdíjas Egyesület szervezett egy nagyon jó találkozót, július 5-én a 

testület megbízásából a KLIK-nél jártam. Pályázatírókkal folyamatos egyeztetésben vagyunk, 

úgy a Keletközzel a nyertes pályázataink kapcsán, mint Balogh Gyulával a szegregátumos 

pályázat kapcsán. Most érkeztünk el a második fordulóhoz, ahol az épületekre javaslatot kell 

tenni. Jelenleg Aranyosné Irénkét várjuk ő készíti el a felújítás terveit. 5-e és 7-e itt is a beadási 

határidő, tehát roham tempóban haladunk. Ehhez is szükség lesz egy rendkívüli testületi ülésre, 

mert határozatot kell hoznunk. Tehát 5-e körül mindenképpen találkozunk. Benne van a BM-

es pályázat a könyvtárra, a szegregátumos pályázat és talán volt még valami.  

 

Szabó László képviselő 

 Már is mondom, hogy 31-én nem leszek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Biztos hogy nem 31-e lesz. Inkább 5-e körül gondolom. Július 6-án emlőszűrésen vettek 

részt a településről 45 fő, aminek határozottan örültem. 8-án Biharnagybajomban volt falunap. 

Sajnos temetésen is részt kellett vennünk Püspökladányban. Megkezdődött az igazgatási szünet 

17-ével, itt egy hét szabadságot tudtam kivenni, mivel következő héten készültünk. 29-én volt 

Sáp 800 éves születésnapja, ahol nagy ünnepség volt, illetve Tiszagyulaházán voltunk, ahol 

főzés volt és közfoglalkoztatási kiállítás is egyúttal. Augusztus 12-én tartottuk meg a 

lovasnapunkat amire 150 ezer forint támogatást kaptunk, ami meg is érkezett az önkormányzat 

számlájára pályázat keretében. 17-én hoztuk el Hejcéről a Szent István szobrunkat aminek 
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nagyon szép talapzatot készítettek közmunkásaink, ami viszont még nincs teljesen kész, mert a 

háttér folyamatban van. Fontosabb munkálatok vannak, mint a Csicsói csatornán az átjáró 

elkészítése, ahogy azzal végzünk azt elkezdjük. 20-án egy nagyon szép, színvonalas ünnepséget 

szerveztek a nyugdíjasaink. Este is jól sikerült a koncert, nagy létszámmal vettek részt a lakosok 

és más településről is érkeztek érdeklődők. Ennek a támogatását ha minden igaz holnapi nap 

folyamán kapjuk, ami 900 ezer forint. 25-én az óvodai dolgozókkal közös kiránduláson voltam. 

Paradicsom szedésünk véget ért. A tornaterem műszaki átadása megtörtént, használatbavételi 

engedélye folyamatban van. Szakhatóságok, ÁNTSZ, Katasztrófavédelem voltak kint, előre 

láthatólag szeptember 1-re ez meg is lesz. Röviden ennyit szerettem volna a két ülés közötti 

időszakról. Valamint itt szeretném megkérni alpolgármester asszonyt hogy lenne egy feladat, 

az ebrendészeti telepről a kutyáknak az örökbefogadásában működjön közre. Személyesen ezt 

majd megbeszéljük még. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 

 

3./ Előterjesztés a 2017-18-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
Előterjesztő: Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszöntöm a körünkben Kapornai Judit tankerületi igazgató asszonyt, köszönjük hogy 

elfogadta a meghívásunkat, az írásbeli beszámolót tegnapi napon megkaptuk. Valamivel 

kiegészítené a beszámolót? 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök, mert nem volt még alkalmam arra, hogy a 

településen a képviselő-testülettel együtt találkozzunk. Polgármester asszonnyal már többször 

egyeztettem. A beszámolóban úgy gondolom leírtam a hivatalos részeket. Az eleje azért 

terjedelmesebb mert nem találkoztunk még és a szervezeti változásokat szerettem volna 

ismertetni, illetve az iskolára való egyedi, jelenlegi helyzet is leírásra került. Természetesen ha 

kérdésük van kkor arra fogok válaszolni. A beszámolóval kapcsolatosan szeretném elmondani, 

hogy minden képviselő-testületi ülésen ahová meghívnak de szerintem polgármester 

asszonnyal beszéltük már hogy érdeke a tankerületi központnak az hogy minden települési 

önkormányzattal jól együtt működjön. Ez nagyon fontos különösen kisebb települések 

esetében, akkor tudunk jól haladni, ha együttműködik az önkormányzat, intézmény és a 

tankerületi központ. A döntések, szerződések, megállapodások megkötésére, az a beszámolóból 

is kitűnik, hogy a tankerületi központ hatásköre. Azért is kértem polgármester asszonyt, hogy 

amikor az intézményről, az iskoláról van szó akkor lehetőség szerint tegye már lehetővé 

számomra a részvételt és amikor tudok akkor szívesen eljövök. Köszönöm szépen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm szépen. Kérdésetek a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Elolvastam a beszámolót, amikor az iskolát átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ már akkor is fenntartásaim voltak, ez is azt mutatja, hogy anyagilag lehet nem járt 

rosszabbul a település, ez itt is le van írva, mert több pénz jut a dologi kiadásokra. Amikor az 

önkormányzat működtette az iskolát bizony meglehetősen a fogunkhoz vertük a garast. Anyagi 

problémák nincsenek aminek örülök. A szakmai dolgokhoz nem értek, viszont azt látom, és itt 

vannak fenntartásaim, mert le van írva, hogy 100%-ban szakos tanárok végzik az oktatást. Hát 
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igen. Csak ugye a mi településünket nem biztos hogy kifejezetten szakos tanároknak kellene 

végezni, sokkal inkább olyan pedagógusok végeznék az oktatást akik itt vannak a gyerekek 

között, mert annak a gyereknek aki a szorzótáblával küzd, annak megmagyarázni a két 

ismeretlenes egyenletet nem annyira nagyon egyszerű. Tudom hogy ez az előírás, ez ellen nem 

tudunk tenni. Szerintem amit nagyon látok, ez a kompetencia felmérés is azt mutatja, hogy a 

gyerekek nagyon le vannak maradva, az országos átlagot sem érik el. Nem tudom, hogy 

pedagógus probléma van, vagy esetleg a vezetésben is van probléma, vagy más is. Valamilyen 

úton módon az átlaghoz fel kellene zárkózni, mert azért ez hosszútávon, mert tudom ezek a 

gyerekek olyanok amilyenek, de azért, hogy a 8 általános tisztességgel és becsülettel elvégezzék 

és utána netán valamilyen szakmát tudjanak tanulni, erre mindenféleképpen maximálisan 

törekedni kellene. Nem veszem el a szót, esetleg a kollegák is hagy szóljanak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekem lenne még kérdésem a beszámolóval kapcsolatosan. Láttam, hogy pályázatok 

vannak benyújtva. Ezek a pályázatok már benyújtásra kerültek? 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Igen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindegyik részről? 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Igen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez befogadásra is került? 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Igen. Bírálati szakaszban vannak, tehát várjuk az eredményt. Ősszel elbírálásra 

kerülnek. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A pályázatokkal kapcsolatosan van egy olyan információm, hogy nem tudtunk róla. 

Kollegák, jegyző úr, képviselők, nem tájékoztattak bennünket, hogy milyen pályázatok vannak 

benyújtva. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 A szervezeti átalakítások kapcsán az a struktúra alakult ki, hogy a fenntartási feladatokat 

a tankerületi központ végzi. Amikor a képviselő-testület tájékozódni kíván az intézménnyel 

kapcsolatban akkor a fenntartót kell, hogy megkeresse. Nem egy hivatalos mód az iskola 

igazgató a képviselő-testület előtt beszámol, az az eljárásrend, hogy a képviselő-testület 

amennyiben napirendjén szerepelnek az iskola ügyei akkor megkeresi a fenntartót, a fenntartó 

elkészíti a beszámolót, mint ahogy az jelen esetben is történt. Ebben tájékoztattuk a képviselő-

testületet a benyújtott pályázatokról is, meg az egyéb kérdésekről is, és így értesült a képviselő-

testület. Nyílván ha olyan pályázatok vannak amely érinti a tulajdonost is és írásban a pályázat 

benyújtása igényelné a tulajdonosi hozzájárulást abban az esetben fenntartóként megkeressük 

polgármester asszonyt és kérjük tőle a tulajdonosi hozzájárulást. Jelen esetben a benyújtott 

pályázatok ezt nem igényelték. 
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Győri Balázs képviselő 

 Ezt így nagyon érdekesnek tartom, egy 50 milliós pályázat, az épületrészt nagyon 

komolyan átalakítaná és ehhez nem kell a tulajdonosi hozzájárulás. Ezt nem is értem. 

Elfogadom, hogy kisebb-nagyobb pályázatokhoz nem kell, de egy 50 milliós pályázat, ez egy 

nagyon komoly pénz. Az egész épületet szinte teljes egészében átformálná. Ez a tulajdonosi 

hozzájárulás ehhez nem kell, számomra érthetetlen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ráadásul van egy olyan pályázat, amire beadta a KLIK és az önkormányzat is. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Ilyen esetben ha ez történik akkor módosítja az egyik fél. Nem tudom miről van szó? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az energetikai pályázat. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Ha mi ezt megnyerjük akkor lehet módosítani a pályázat tartalmát, hogy ne zárja ki 

egymást a két pályázat. Egyébként funkcióját nem érinti az épületnek, tehát a tulajdonos 

hozzájárulása olyan esetekben kell amelyhez építési engedély kötelezettséggel jár. Építési 

engedéllyel ezek a változások nem járnak, ezért nem kerestük meg a tulajdonost. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nem ismerem a pályázat részleteit, nem is hallottunk róla, de értéknövekedés fog 

történni azon az ingatlanon? 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Nyilván az fog bekövetkezni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van egy vagyonkezelői szerződésünk amiben az van hogy az iskola a saját költségén az 

önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az elszámolt értékcsökkenést 

meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni. Akkor ebben az esetben nem 

lesz értéknövekedés? 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Az értékcsökkenés, értéknövekedés az pénzügyi, technikai eljárás és azt minden évben 

tájékoztatjuk az önkormányzatot, pénzügyi vezetőit ezzel kapcsolatban. Jelen állapotban ha 

ilyen bekövetkezik akkor keressük az önkormányzatot, de még soha egyetlen önkormányzat 

nem reklamált azért ha a tulajdonában értéknövekedés következik be. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Egy kérdés merült fel. Van egy vagyonkezelői szerződés. A vagyonkezelői 

szerződésben az szerepel, hogy van egy előzetes írásbeli tájékoztatási kötelezettség. Nem is 

tájékoztatásról van szó hanem képviselő-testületi döntésre van szükség, ha ebben az esetben 

értéknövelő beruházásról van szó. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 
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 De ez a pályázat jelenleg elbírálás állapotában vannak. Nem kaptunk még arról 

tájékoztatást, hogy nyertek ezek a pályázatok. Támogatási szerződés megkötésre vár addig 

amíg a bírálat nem történt meg. Nyílván addig amíg a bírálat nem történt meg addig ezeket nem 

tekinthetjük megnyert pályázatnak. Ha ez bekövetkezik természetesen értesítjük a képviselő-

testületet, a tájékozódás és a vagyonkezelési szerződésben leírtak összehangolásával 

kapcsolatban. Abban bízom hogy ez a képviselő-testület támogatását is fogja élvezni. 

 

Szabó László képviselő 

 Való igaz hogy a pályázatokat beadta az újfalui tankerületi központ, egy pályázatnál 

Tünde te aláírtál június 7-én egy támogató nyilatkozatot. Ez pedig éppenséggel az 

iskolaközpontú pályázat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. Abban arról volt szó, hogy konyhakerteket lehet kialakítani és az nem a Kölcsey 

utcai iskoláról szólt. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Az a pályázat arról szólt hogy a tanulóknak az iskolai költségvetésen kívül a településen 

olyan programokat szervezzünk amelyek lehetővé teszik – pont a képviselő úr által említett 

hiányosságok fejlesztését – programok, közösségi programok, fejlesztő programok, kulturális 

rendezvények, azoknak az eszközbeszerzései, foglalkoztató anyagok és mindez egy jelentős 50 

milliós nagyságrenddel, úgy gondolom ez éppen az imént felvetett kérdésre egy lehetőség. De 

még ezt a pályázatot sem bírálták el. Ahogy az előbb is mondtam, amikor előírás hogy 

megkeressük a fenntartót akkor ezt meg is tesszük.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, ez az a két éven át tartó pályázat, amiről Laci beszélt. Ez viszont önkormányzati 

épületet nem érint, annyiban érint, hogy ha nyertes lesz a pályázat az iskola bérel tőlünk egy 

önkormányzati ingatlant, ahol egy gyakorlókertet ki tudnak alakítani, a gyerekek közelebb 

kerülnek a természethez, kertekhez. Ehhez aláírtam a támogatói nyilatkozatot az biztos. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Ez alátámasztja az általam elmondottakat, hogy amikor szükséges abban a fázisban 

természetesen mindig megkeressük a fenntartót. Egyébként nem is tehetnénk meg hogy 

kikerüljük, hiszen azonnal hiányosság miatt a pályázatot érvénytelenítenék. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez minket azért is érint ilyen érzékenyen, mivel tornaszobáról van szó. Egyik érzékeny 

dolog, hogy elkészült a nagy tornatermünk, a használatbavételi engedélye folyamatban van, 

szakhatóságok itt voltak, tehát kb. szeptember 1-től használatba is lehet venni. Meg lesznek rá 

a szükséges engedélyek. Szerintem mivel volt már a testületnek egy határozata, hogy szeretné 

azt a tornaszobát visszakérni, nem tantermi funkcióra. Nem kevés pénzbe került ez annak idején 

az önkormányzatnak kialakítani, hogy legyen hely a gyerekeknek hol tornázni. Ezért érinti ez 

érzékenyen a képviselőket. Ez majd a következő napirendi pontunk lesz. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Benne van a szövegben, hogy továbbra is legnagyobb gond a zsúfoltság. Hagy 

kérdezzem már meg Laci, mit értesz azon hogy zsúfoltság? Mert 130 gyerek abban a nagy 

épületben inkább elvész, minthogy zsúfoltan legyen. Ez nagyon érdekes. 
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Szabó László képviselő 

 Azokat a termeket valóságban megnézzük és megnézzük mekkora alapterületen tanul 

18 első osztályos gyerek, nemcsak az alapterület a legfontosabb, hanem a légköbméter. Azért 

szeretem átbeszélni, hogy nézzük meg a tantermeket. A másik hogy a kiszolgáló helyiségek 

megfelelőek, de szertár az egész épületben egyetlenegy van, raktárunk egyáltalán nincs. 

Érdekes kirándulás lesz ha megnézzük hogyan tároljuk az iratokat. Azért kérem látogassuk 

egyszer végig az épületeinket és akkor meglátjuk mit értek én zsúfoltságon. Előre kapcsolódva 

a négyes napirendi ponthoz, azért is tartózkodtam az újra tárgyalásnál, hogy írjuk le írásban, 

hogy mi az iskola kérése, írjuk le hogy másnak mi a kérése és ilyenkor próbáljunk meg érveket 

egyeztetni. Nekem ez a véleményem. Az iskolát zsúfoltnak tartom ez tény, az aula szép és nagy, 

a többi része az zsúfolt. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Még az előző gondolathoz szeretnék szólni, a tornacsarnokkal kapcsolatban, 

polgármester asszonnyal már néhányszor általános egyeztetésem volt, a környékünkön 6 ilyen 

tornacsarnok épült, ebből jelenleg 2 az amelyik működik, úgy hogy már minden engedéllyel 

rendelkezik, az átadó megtörtént. Amikor már olyan állapotba kerültek ezek a tornacsarnokok, 

hogy belátható időn belül el lehet kezdeni a testnevelés órák tartását, ilyenkor a jogszabálynak 

megfelelő eljárás jön. Erről már polgármester asszonnyal beszéltünk, hogy egyeztetünk arról 

hogy milyen összeg az amiért a tankerület bérelni tudja a tornacsarnokot, amennyiben meg 

tudunk állapodni akkor a képviselő-testület és a tankerületi központ megállapodást köt a 

tornacsarnok használatára és természetesen azt igénybe fogjuk venni. Jelenlegi helyzet amikor 

polgármester asszonnyal beszéltem akkor még az engedélyekkel nem rendelkezett és abban 

maradtunk mikor ez az időpont bekövetkezik akkor el kezdjük az egyeztetést. Ez az ügy itt tart. 

Előkészítjük a megállapodást és amennyiben a képviselő-testület és a tankerületi központ 

megállapodásra tud jutni akkor az aláírásra kerül, és onnantól elkezdjük a használatát. Az 

úgynevezett kistornaterem kérdéséhez azt szeretném hozzáfűzni, hogy az szintén a 

vagyonkezelői szerződésben szerepel. A szerződés módosítására ugyanez vonatkozik, mint 

amit az előbb elmondtam a tornacsarnok használatára, hogy a képviselő-testület 

kezdeményezheti a módosítást, ha a képviselő-testület annyira szeretné hogy visszakerüljön. A 

tankerületi központ nyílván megnézi a javaslatot és amennyiben a legfontosabb kérdés 

számunkra, hogy az oktatást megfelelő feltételek mellett a gyermekeknek biztosítjuk, hiszen 

nekünk az a feladatunk hogy az oktatást, minél magasabb szinten, minél jobb körülmények 

között biztosítjuk. Ha az oktatáshoz az épületet tudjuk nélkülözni akkor hozzá fogunk járulni a 

képviselő-testület kezdeményezéséhez és módosítjuk a vagyonkezelői szerződést. Ennek az 

eljárásnak ez a menete. Lenne egy áttekintő felmérés amit természetesen közösen is 

végezhetünk, külön-külön is. Hivatalos megkeresés a vagyonkezelői szerződés módosítására a 

tankerületi központba eddig még nem érkezett. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze mert még szándéknyilatkozat volt még, úgy hogy emiatt nem. Nekem még két 

kérdésem lenne. A tornatermet működésbe vennétek át vagy csak bérbe. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Bérelnénk ha szükséges. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Jó. A pályázatba amit benyújtottatok az 1. és 2. osztály kialakítására van- e lehetőség 

ingatlanvásárlásra? 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Nincsen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak felújítani. Kerültünk egy olyan szerencsétlen helyzetbe, hogy a helyi 

Takarékszövetkezet bezár, egyetlenegy aggályunk van, hogy azaz épület egy tömbbe van az 

általános iskolával, ha lenne lehetőség ingatlan vásárlásra akkor azt ki lehetne alakítani 2 vagy 

3 tanterem számára is. Félő számunkra is hogy esetleg milyen célra lesz használva az épület a 

továbbiakban.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Jó lett volna ha tudunk ezekről a pályázatokról, mert nem kerültünk volna ebbe a 

helyzetbe mint most. Be van adva egy pályázat két részről, Laci ezt valamilyen szinten tudta 

ezt a szándéknyilatkozatot. Kommunikálnunk kellett volna erről, tájékoztatni bennünket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés a beszámolóval kapcsolatban. A zsúfoltsággal kapcsolatban nekem 

is van annyi hozzászólásom, hogy volt 200 fő is az iskola létszáma, egy tanteremben 26 fő is 

tanult. Ezt nem igazán értem mert most 16-18 fős osztályok vannak.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Ezt a zsúfoltságot nagyon gyorsan el kell felejteni. Az meg luxus, hogy azért hogy az 

iskolának raktár helyisége legyen, egy olyan 240 m2-es helyiséget fenntartani amire a 

településnek égetően szüksége lenne. Erről majd beszéljünk később.  

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Az lenne a kérésem, ahogyan talán a bemutatkozásomat is kezdtem hogy mi tehát az 

iskola fenntartója, a tankerületi központ abban vagyunk érdekeltek, hogy megtaláljuk a 

település számára a legjobb megoldásokat, nyilván az önkormányzat a település számára, a 

tankerület pedig a gyermekek számára. A jogszabályi alkalmazások adnak ebben keretet. 

Polgármester asszonnyal akárhányszor egyeztettem bármilyen témában mindig meg tudtunk 

állapodni, közös nevezőre tudtunk jutni. Én az remélem hogy ezekben a kérdésekben is amelyek 

komolyabb szintűek, meg fogunk tudni állapodni. Viszont nem szeretnék olyan vitákba 

belemenni amiről nem tudok nyilatkozni emellől az asztal mellől. Melyik tanterem zsúfolt vagy 

nem, ezt így nem lehet kijelenteni, ezt át kell tanulmányozni, hogy valamilyen álláspontot mi 

is ki tudjunk alakítani.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Nem is igazgató asszonynak akartuk ezt mi felróni, csak elmondtuk, hogy mi ezt így 

látjuk. Nagyon komoly iskola 130 gyereknek, ráadásul az a nagy tornaterem ami most hozzájön 

ha ez nem elegendő akkor nem tudom mi az. 

 

Szabó László képviselő 

 Készítettem egy 4-5 oldalas tanulmányt, megvizsgáltam a szerepi általános iskola 

épületét egészen 1985-ig visszamenőleg, megvizsgáltam az akkori és a mostani pedagógiai 

módszereket mert nyilván ezek is összefüggésben lehetnek a helyszükséglettel. Én ezt nagyon 

szívesen a képviselő-testület rendelkezésére bocsátom. 
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Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 A tankerületi központon keresztül. 

 

Szabó László képviselő 

 Igen, természetesen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha még visszatérhetek, mert felmerült egy kérdés. Megfogott engem ez a túlságosan 

sok hiányzás, ezeket hogy lehetne visszafogni? Lacinak teszem fel a kérdést, hogy lehetne 

ezeken csökkenteni, vagy valamilyen kapcsolatot jobban, vagy szorosabb együtt működést 

kialakítani? Ezt túlságosan soknak tartom és ebből is adódhat az hogy a tanulási eredmény 

romlik.  

 

Szabó László képviselő 

 Sok, bár valamelyest javult a helyzet, nincs annyi mint tavaly, de akkor is nagyon sok. 

Nem biztos, hogy iskolai eredetű csak a probléma. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Laci én ezzel teljesen egyetértek, csak ilyenkor az jut eszembe, hogy a jezsuiták is 

elmentek téríteni és bizony senki nem volt körülöttük keresztény és bizony mégis komoly sikert 

értek el, valamilyen eredményt ebben is el kellene érni. Ehhez nem értek, de ezeken kellene 

gondolkozni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mégis mire gondolsz Balázs menjek el reggel felébreszteni és kísérjem el az iskolába? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha tudnám mi a megoldás, akkor megmondanám. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Sajnos ez országos probléma, nem tudom képviselő úr milyen szinten figyeli az ilyen 

típusú tájékoztatásokat, mert nagyon sok információval találkozunk mostanában, de komoly 

oktatáspolitikai vita is folyik erről. A szülők igazolhatnak 3 nap hiányzást, általában orvosi 

igazolással minden tanuló tud rendelkezni hiányzása esetén. Egy nagyon komoly vita van erről, 

mivel ez a sok hiányzás nem egy szerepi sajátosságú dolog, hanem azt kell mondani, hogy 

országos jelenség. Komoly vita volt arról, hogy mennyire legyen jogszabály által szabályozva, 

mikor adhat az orvos igazolást? Komoly kérdés hogy ki állapíthatja ezt meg, kizárólag az orvos. 

Senki ebbe bele nem szólhat. Vita volt arról hogy a szülő több napról adhasson igazolást, mert 

hiszen úgy is elkérezkedik. Itt a jogszabályt nem módosították. Az iskolának kizárólag a 

jogszabályi követelményeknek kell megfelelni. Nagyon fontos lenne hogy minél többet 

jöjjenek iskolába, ez teljesen egyértelmű. Ebben szerintem nincsen vita köztünk. Az hogy 

meddig avatkozhat be a pedagógus ebbe a folyamatba az egy nagyon kényes vonal. Ha elmegy 

egy bizonyos határig, előjön az a kérdés volt e joga neki azt megtenni. Éppen ezért egy nagyon 

helyzet, mai napon is megoldatlan probléma. Abban is igaza van, hogy minél több a hiányzás 

annál rosszabbak az eredmények. Teljesen egyetértek csak nem elég okos még senki ahhoz, 

hogy ezt a problémát megoldja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Nem tudom, de mi odáig eljutottunk a háziorvosunkkal, hogy közmunkásaink is nagyon 

szeretnek kimenni, arra a félórára kapnak egy igazolást. A háziorvossal meg van beszélve, hogy 

órára ráírja mikor jelent meg. És akkor ez nem azt jelenti, hogy egész nap hiányozhat. Egész 

gyakran beszélek a háziorvossal és van ilyen probléma hogy visszamenőleg szeretnének 

hiányzást igazoltatni, átjavítják az igazolást, de szerintem ez az iskolában is megtörténik. 

Ezeket szerintem lehetne javítani, a háziorvosunk ezzel kapcsolatban nagyon segítőkész. 

Szerintem átérzi és ismeri ezeket a problémákat. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelen törvénykezések mellett ezeket megoldani nagyon 

nehéz. Valamit mégis tenni kellene. Azt is nagyon jól tudom Laci a szülői együttműködés 

hiánya áll fenn. Nem hajlandók semmilyen formában együttműködni a pedagógussal, sőt 

kifejezetten lázad az ellen ha a pedagógus bármilyen szankciót mer alkalmazni az ő gyereke 

ellen. Keresni kell a megoldást. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Polgármester asszony amit említett azzal lehet próbálkozni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tapasztaltam, hogy a sebészeten Ladányban ez ugyanígy működik, ellenőrzőt kell vinni 

és az orvos csak azt az időpontot írja be amíg ott tartózkodott a gyerek, tehát nem az egész 

napra szól az igazolás. Nem egyedi dolog ez. 

 

Szabó László képviselő 

 Ez a gyakorlat működik nálunk is. Egy néhány gyerek hozza a hiányzásokat, és ezek a 

gyerekek nem fogják elvégezni a 8 osztályt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És az a szomorú hogy 17 évbe telt hogy egy 7.-8. osztályt befejező tanfolyam elindulhat 

felnőtteknek. 

 

Szabó László képviselő 

 18 ember közül már ott is hányan lemorzsolódtak, pedig alapérdek lenne, hogy 

elvégezzék a 8. osztályt. 5 hónap lenne és még fizetést is kap érte. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 11 fő aki bemegy az órákra. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor szerintem kielégedetlenkedtük magunkat, szeretném megkérdezni mivel tudnánk 

segíteni az iskola munkáját? Esetleg közfoglalkoztatottakkal vagy bármilyen módon. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Közfoglalkoztatottakkal nem tud az önkormányzat segíteni, mivel a 

közfoglalkoztatottakat a tankerületi központ foglalkoztatja. Azt javasolnám, mint amit rövid 

együttműködésünk alatt is, hogy a folyamatos párbeszédeket tartsunk polgármester asszonnyal 

és ha kérdés, kérés merül föl akkor beszéljünk és beszéljük meg hogyan fogjuk megoldani. Mert 

ezeket a kéréseket amely az új felépített tornatermet érinti, ami a kistornatermet érinti ez nem 

az iskola igazgató hatásköre hanem a tankerületi központ hatásköre. Én fölajánlottam a 



 17 

partnerséget, polgármester asszony eddig is eljött de én is természetesen szívesen eljövök, 

közös áttekintésekre ha kérnek megteszem, külön is, együtt is. Így elkerülhetőek a konfliktusok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm szépen. Még valami kérdésetek, javaslatotok? Amennyiben nincs, akkor 

javaslom szavazzuk meg a beszámolót, hogy elfogadjuk. Utána áttérnénk a következő 

napirendre amire megkérnénk hogy maradj még velünk, mert az iskolát érinti. Aki elfogadja a 

beszámoló, azt megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 

105/2017.(VIII.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a 2017-2018-as 

tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi feltételeiről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

4./ Kölcsey utcai iskola kérdése 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a napirendet menet közben vettük fel, írásbeli előterjesztés nincs. Van egy 

szándéknyilatkozat mely szerint az épületet szeretné visszavenni a képviselő-testület, mivel úgy 

gondoljuk, hogy funkcióját fogja veszteni ahogy a használatbavételi engedély meg lesz a nagy 

tornateremre. Balázs te voltál a kezdeményező, még valamivel kiegészítenéd ezt? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Azt annak idején úgy alakítottuk ki két teremből. A két termet összenyitottuk, laminált 

padlót rakattunk, viszonylag elfogadható volt a gyerekek számára is. Vizesblokk is ki lett 

alakítva, igaz a zuhanyzó része nem lett használva, de azt is kialakítottuk. Annak idején ez 

történt, de már akkor is kőkeményen harcoltunk egy modern tornateremért, ami hála a jó 

istennek, meglehetősen hosszú idő után, de most már itt van nekünk ez a csillogó, villogó 21. 

században mindent kielégítő tornaterem. Hatalmas tornaterem ahol akár 2 osztály is bármikor 

tud órát tartani. Az hogy ezt nem igénybe venni, hanem oda visszamenni, ezt visszafejlődésnek 

tartanám. Az meg hogy tantermeket alakítsunk ki és ide tegyük az 1. és 2. osztályt, akkor 

nagyon gyorsan megkérdezném, hogy 400 métert fog sétálni le, föl az elsős és másodikos 

gyerek? Nagyon érdekesnek és különlegesnek tartom ezt a megközelítést. Arról már nem is 

beszélve, ha ennyire nálam van a szó, nagyon nagy szükségünk van arra az épületre, az egy 

olyan épület ami tökéletesen kielégítené ha bármilyen rendezvény van, civil szervezetnek 

otthont adni, falugyűlés, esküvő, kb. 120 fő befogadására alkalmas, ott minden adott az ilyen 

dolgokra. Ott van még az udvar, ahol ki van alakítva egy kézilabda pálya, természetesen az 

önkormányzatnak erre nincs szüksége, ezt az iskola bármikor továbbra is igénybe veheti. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Abszolút jogos itt többünkben megfogalmazódott, hogy amennyiben az funkcióját 

veszti, tehát amennyiben meg lesz a használatbavételi engedélyünk akkor tudjuk csak bérbe 

felajánlani a nagytornatermet a KLIK-nek, és azzal a dátummal szeretnénk azt visszakérni. 

Ahhoz hogy az udvart használják a gyerekek, a bitumen pályát igénybe vegyék ez 

természetesen ugyanúgy maradna ahogy eddig is volt. Nagyon jól tudjuk, hogy szeptember, 

októberben kint tartják a testnevelés órákat, vannak olyan felmérések amihez az udvar 

szükséges. Csak itt számunkra elrettentő példa volt mikor egy falugyűlést hívtunk össze és nem 



 18 

fértek be a lakosok a könyvtár melletti nagyterembe. Ez már akkor egy kicsit elgondolkoztatott 

bennünket, hogy muszáj egy közösségi színteret kialakítanunk. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Úgy érzem képviselő úr felvetése megelőzi a jelenlegi állapotot, hiszen ahogy az előbbi 

napirendnél elmondtam, az első pontnak annak kell lenni hogy megállapodást kössünk az 

önkormányzattal ennek az új felépített tornateremnek a használatára. Azt hogy bérelni 

szeretnénk, természetesen a szándék meg van, de semmilyen konkrét tárgyalás ebben az ügyben 

nem volt még. Nem tudom milyen költségigénye van az önkormányzatnak? Milyen feltételek 

mellett kívánja adni? Nyilván nekünk is van egy költségvetési keretünk amiből gazdálkodni 

lehet. Addig amíg ez a megállapodás nem születik meg addig természetesen nem tudjuk azt 

mondani hogy a másikat adjuk. A másik dolog hogy nincs a településnek közösségi helye, mióta 

bármely településen, mert hogy 44 teleülés tartozik a tankerületi központhoz soha semmi 

akadálya nem volt annak hogy ha az iskolában volt egy nagy terület - amíg nem kerül sor a 

megállapodásra, ha a vagyonkezelői szerződés módosításában meg tudunk állapodni, mindez 

nem kétnapos folyamat természetesen, hanem mindkét fél a saját érdekei mentén megvizsgálja 

a feltételeket – soha semmilyen akadálya nem volt annak hogy mivel minden településen az 

iskolában van olyan hely, ahol közösségi rendezvényt tartsanak. Ilyen megkeresés nem érkezett 

soha, hogy Szerep Község Önkormányzata az iskola jelenlegei tornatermében falugyűlést 

szeretne tartani, de természetes hogy ilyen kérés esetén bármikor rendelkezésére bocsátjuk az 

önkormányzatnak, mint tulajdonosnak ingyen és bérmentve. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ennek mi nagyon örülünk, csak más az amikor a miénk a tulajdon, meg nem csak erről 

van szó, hogy rendezvényeket szeretnénk tartani, van néhány civil szervezet a faluban aminek 

nem tudunk helyet biztosítani, ezt az épületet akár hétköznap is bármikor használhatnánk. 

Alkalom adtán idáig is megoldottuk hogy helyszínt adjunk egy-egy rendezvénynek, de a 

hétköznapok ezeket a dolgokat mégis csak felülírják. A másik dolog meg az hogy ami borzasztó 

probléma, amit nem tudok elképzelni, hogy lesz ennek az épületnek a fenntartása? Mert ugye 

az a baj, hogy Szerepen csak 8 osztály van, tudom hogy van olyan település ahol az iskolának 

16 osztálya van. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Bárándon is 8 osztály van. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Itt is csak fűteni kell, meg takarítani, meg mi egy más, hogyan fogja az önkormányzat 

ezt kigazdálkodni azt el nem tudom képzelni. Ráadásul az idén a költségvetésbe erre betervezve 

nincs. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 De képviselő úr akkor ugyanúgy tudja, hogy a tankerületi központ költségvetésébe sincs 

betervezve. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Csak a két intézmény, mondjuk a mi hivatalunk meg a KLIK költségvetése nem 

ugyanaz. Egészen másképp csapódik le. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 
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 Csak nekünk 44 iskola fenntartásáról kell gondoskodnunk, több mint 3000 gyermek 

oktatását szervezzük, 2000 pedagógus bérét, meg a működtetési költségeket kigazdálkodni. 

Nyilván annyi rálátása pedig a képviselői gyakorlatából van hogy tudja mennyi a szabad 

mozgástér és amikor megállapodást kötünk akkor én ezt fogom szem előtt tartani. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Hiszem azt hogy mindenkiben meg van a jóindulat és kölcsönösen meg lehet állapodni. 

Csak hangosan gondolkoztam, mert borzasztó nagy épület, télen a gázszámla 600-700 ezer 

forint körül lesz. Hogy fogjuk kigazdálkodni, nem tudom. De van egy polgármesterünk és töri 

a fejét. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem töri a fejét mert azért van a polgármesternek képviselő-testülete hogy hozzanak 

egy közös döntést. Egy döntést meghozhatunk arról hogy a használatbavételi engedély 

birtokába bérbe kívánjuk adni a KLIK-nek és ezt szintén azt tudom mondani nem készültünk 

fel  számításokkal, vagy valaki készült ezzel, hogy esetleg milyen díjon lehetne adni? 

 

Szabó László képviselő 

 Nem szeretném húzni az időt és azért is tartózkodtam ennek a napirendnek a felvételéről 

mert szeretném látni az írásbeli érveket. A másik amit igazgató asszony is mondott, hogy ezt 

egy értelmes párbeszéddel le tudjuk kommunikálni. Mint képviselő úgy készültem hogy 

nagyjából tájékozódjak. Egy hasonló adottságú „A” típusú tornaterem ahol először átadták a 

településen a tornatermet, 1 éve működtetik, egyébként Csanádpalota. Küldtek vissza e-mail-t 

is, ők azt mondták 2016 évben a költségvetésük szeptember, október, november, decemberi 

időszakra, hihetetlenül kevés 250 ezer forint. 2017-es tervezéskor 2 millió forintos kiadást 

terveztek erre a tornateremre. Bérleti díj a település lakosainak 1650 Ft/óra, úgymond 

idegeneknek 3000 Ft/óra. Ott úgy megy a működtetés, tehát nem úgy hogy az egész 100%-ot 

viszi, hanem 75% és 25% arányban.  Én ezt tájékozódtam. Arra nagyon figyelni kell, hogy 

nagyon költséghatékonyan, költségtakarékosan kell dolgozni erre felhívták a figyelmemet. Ők 

például főállású dolgozót nem alkalmaznak, közhasznú munkásokkal végeztetik a feladatokat. 

Ők az egyetlen település akik egy éve működtetik a tornatermet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bárándiét tudom, az ami közel van hozzánk. Ők kijönnek abból a bérleti díjból az 

biztos, de ismerve a helyi viszonyokat, akár tetszik akár nem ide kell egy állandó dolgozó 

amennyiben ezt az önkormányzat fogja működtetni. Itt azért felelősséget érzek az ott lévő 

eszközökért, az épület állagának megóvásáért, azért egy olyan dolgozó kell, egy közmunkás 

nem fog felelősséget vállalni. Mindegy milyen plusz kiadással fog járni, valóban erkölcsi és 

anyagi felelősséget kell vállalnia. Ez biztos hogy kitétel, hogy én szeretnék egy dolgozót. Úgy 

gondolom tájékozódni kellene nekünk is egy bérleti díjba, mindössze egy olyan határozatot 

javaslok hogy hozzunk meg, hogy a Kölcsey úti iskola épületét funkció vesztés miatt, 

amennyiben megállapodás történik a KLIK-kel a tornaterem használatára, onnan kérjük a 

szerződés módosítását és visszakéri az önkormányzat. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nagyon örülök ennek a megbeszélésnek. Itt az önkormányzat és a KLIK van egymással 

kapcsolatban. Ilyen szempontból ez tökéletesen alkalmas arra, hogy mindenki megismerheti a 

másik álláspontját. A tárgyalás megindításához egy jó alapot fog jelenteni. Azt gondolom hogy 

mindenki az együttműködésben érdekelt, viszont tény az, hogy együttműködni úgy lehet ha 

minden információ rendelkezésre áll. Azért említettem a vagyonkezelői szerződésben az 50 
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milliós pályázatot, mert nem érdeke a testületnek hogy 50 millió forinttól elessen a település. 

Sok szempontot mérlegelni kellene. Ezért lenne jó ha előzetesen információkat kapnánk ezekről 

a benyújtott pályázatokról. Milyen módon érinti az épületet, milyen jövőkép van azzal 

kapcsolatban a KLIK esetében, milyen tervei vannak a KLIK-nek? Milyen nevelési, oktatási 

tevékenységet akarnak ott folytatni? Mert a szerződés alapján amennyiben ez a feladat 

megszűnik akkor maga a szerződés megszűnik. Nem látjuk milyen jövőkép van a Kölcsey utca 

8. szám alatti ingatlannal kapcsolatban. Ahogy értettem tankerületi igazgató asszony azt mondta 

mindaddig amíg nem kötjük meg a szerződést addig hiába nyújtjuk be a kérelmünket. A 

kötelező feladatnak az ellátását most egyelőre a Kölcsey utca 8. szám alatti ingatlan látja el. 

Szerintem jó lenne ha részleteket látnánk arról, hogy az 50 millió forint esetében a Kölcsey utca 

8. számra mennyi jutna. Milyen felújítás lenne, milyen beruházás? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az én szemszögemből egyértelmű, hogy két tanterem kialakítása van ebben. Viszont mi 

nem szeretnénk, hogy két tanterem legyen. Annak idején azért alakítottuk ki hogy ez egy nagy 

helyiség legyen, tornaszoba céllal, de ez pontosan egy közösségi színtérnek lenne megfelelő 

így a jelen állapotában. 

 

Kenéz Szilvi Magdolna alpolgármester 

 Akkor kérdezek. Akkor jól értelmeztem ha most megszavazzuk azt hogy bérbe adjuk a 

KLIK-nek amire sor kerül mondjuk októberben és kiderül hogy nyert az 50 milliós pályázat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szilvi ezzel a nagy teremrésszel van szükségünk az épületre, így tudjuk használni a 

továbbiakban. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Két különböző dologról beszélünk most. Először is amikor a használatbavételi 

engedélyt megkapjuk akkor van egy olyan tornatermünk amivel tárgyalásokat kezdhetünk a 

KLIK-kel hogy milyen feltételekkel kívánják bérbe venni. Lesz egy tárgyalás sorozat. A 

képviselő-testület kialakítja az álláspontját, hogy milyen feltételekkel kívánja bérbe adni a 

KLIK-nek a KLIK pedig majd hoz egy döntést. Amennyiben elfogadja az önkormányzatnak a 

javaslatát, megszületik a döntés, abban az esetben a testnevelés óráknak a feltételeit a nagy 

tornaterem biztosítja. Akkor kerülhet sor arra hogy egyáltalán a Kölcsey út 8. szám alatti 

ingatlan vonatkozásában a KLIK-kel kezdjünk el valamilyen módon tárgyalni. Ahhoz hogy 

tárgyalásokat kezdjünk mindkét félnek megfelelő információra van szüksége. Ezután a 

képviselő-testület kialakítja az álláspontját, hogy most egy kérelmet nyújtunk be a KLIK felé, 

hogy milyen terveink vannak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem itt az álláspont már ki van alakítva, nagyon úgy gondolom tárgyaltunk már 

róla annyit, szerintem határozott az elképzelésünk erről, de mindaddig amíg nincs 

használatbavételi engedélyünk addig nincs miről beszélnünk. Addig a tornaszoba funkciót azaz 

épület látja el. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Azt el szeretném mondani, hogy a két megállapodás ami életben van a tankerületi 

központ, Konyár és Báránd településsel ott meghatároztuk hogy heti hány órában szeretnénk 

igénybe venni az épületet. Az sem titok hogy 4500 Ft-os óradíja van. 
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Győri Balázs képviselő 

 Elhangzottak itt vélemények, hogy mi lesz ha így meg úgy. Mi az hogy nem adjuk a 

KLIK-nek, vagy a KLIK majd igénybe veszi. Tehetnénk mást? Felépítettek nekünk egy 200 

milliós tornatermet és ott nem az iskolások vannak hanem eszi az enyészet, mert nem tudtatok 

megegyezni? Erre nincs lehetőség. Ezt használatba kell adni mindenképpen a KLIK-nek.  

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Szükséges órákra kívánjuk igénybe venni. 

 

Győri Balázs polgármester 

 Érdekes lenne ha nem ilyen formába menne a dolog. Azt hiszem a felsőbb szervek is 

nagyon rosszalnák ha netán nem úgy alakulna hogy abba tornáznának a gyerekek. 

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Nem arról beszéltem, hogy nem abban tornáznának a gyerekek. Erről szó nincs. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ezt a kollegáknak mondtam. Meg kell egyezni nincs is más lehetőség. Felépült egy 

csodálatos tornaterem Szerepen, azért hogy a szerepi gyerekek oda járjanak tornázni. Hiszek 

abban hogy ott fognak tornázni, rövid időn belül, mivel már minden engedély meg van. 

 

Szabó László képviselő 

 Senki nem mondta az ellenkezőjét Balázs. Azt hogy a tornaterembe nem fognak a 

gyerekek tornázni azt senki nem mondta ebben a teremben.  

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Úgy zajlik hogy a szerződés alapján amit igénybe veszünk annak alapján az 

önkormányzat leszámlázza, mi pedig kiegyenlítjük a számlát. Egyik településen semmi 

konfliktus, probléma ebből nem volt. Abban bízom hogy itt sem lesz. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Biztos, hogy nem lesz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Ehhez a napirendhez valakinek kérdés? Hozzunk határozatot? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azt javaslom várjuk meg először a megállapodást a nagytornateremre és utána tudjuk 

szerintem érdemben tárgyalni a másikat. Egyrészt jóváhagyja a képviselő-testület a bérleti díjat 

amiben megállapodunk és akkor hozunk egy döntést, hogy visszaigényeljük a Kölcsey utca 8. 

szám alatti ingatlant, amennyiben a képviselő-testületnek ilyen igénye van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az igény az meg van. Számunkra az megnyugtatóbb lenne ha egy olyan döntést hoznánk 

amit az előbb is elmondtam. A használatbavételi engedély meg van azután döntsünk egy bérleti 

díjról és ajánljuk fel a KLIK-nek bérbe adjuk a tornatermet és ezzel a funkcióját vesztett 

tornaszobát pedig visszakérjük. De ez nem most következik be, hanem azután hogy 

megállapodtunk a bérleti díj felől. 

 

Győri Balázs képviselő 
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 Húzzuk-nyúzzuk. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem húzzuk, ahogy meghatározzuk a bérleti díjat, megállapodunk a KLIK-kel erről mi 

utána azt kérjük vissza használatba. Amíg nincs használatbavételi engedély nem tudunk 

megállapodást kötni. Akkor van megállapodás ha megegyezünk egy kölcsönös bérleti díjba és 

azután tudunk tárgyalni arról, hogy kérjük vissza. 

 

Szabó László képviselő 

 Várjunk ezzel a döntéssel ugyanis nekem van egy másik javaslatom amit kidolgoztam 

csak nem hoztam el. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De Laci akkor mond el, mert azzal hogy van nem tudunk semmit se kezdeni. Nem látott, 

számunkra ismeretlen dologgal szembe. 

 

Szabó László képviselő 

 Megfogalmaztam magamban csak nem akarom úgy elmondani, hogy az félreértésre 

adjon okot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én meg nem fogom tovább húzni a döntést. 

 

Szabó László képviselő 

 A csarnokot hogyan lehetne bérelni az iskolának és akkor az iskola is jól fog járni a 

KLIK-et beleértve és a gyerekek is, illetve a falu is. Nekem van egy elképzelésem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mi meg ezen vekengünk már lassan 2. hónapja, amit még nem tettél elénk, tudjuk azt 

mondani itt van egy másik ötlet, ez jobban tetszik. Egy ismeretlennel szemben nem fogom húzni 

az időt. Várjunk Laci javaslatára? 

 

Szabó László képviselő 

 Holnapra hozom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ma van a képviselő-testületi ülés. 

 

Bácsó Balázsné képvisel 

 Nem ismerem miről van szó. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mi sem. Laci annyira nevetséges mert, 

 

Szabó László képviselő 

 Nem nevetséges, mert nem szeretek a levegőbe beszélni, mert utána azt mondják nem 

így gondoltam, kiforgatják a szavaimat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 De már két hónapja vekengünk ezen, tudtad hogy ma testületi ülésünk van. 

 

 

Szabó László képviselő 

 Ez nem volt téma, napirendi pontként most vettük fel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De akkor behozhattad volna akár ma reggel is, vagy most a gyűlés előtt is és akkor lett 

volna miről beszélnünk. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Úgy is lesz rendkívüli testületi ülés várjuk meg a Laci javaslatát.4-e vagy 5.-e. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azt hogy Lacinak milyen javaslata van majd meglátjuk, abban most nekünk nem kell 

döntenünk jelen pillanatban. Erről az egy dologról van szó. A véleményem nem fog változni. 

Az hogy milyen ötlete van majd leírja és nem emailben.  

 

Kapornai Judit tankerületi igazgató 

 Polgármester asszony velem nagyon korrekten rendezte le, tényleg igyekezett 

alkalmazkodni az időbeosztásomhoz és én ezt nagyon szeretném is megköszönni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon szerettük volna hogy a képviselőkkel is találkozzál, a gondjainkkal a mi 

oldalunkról is, a képviselők személyesen elmondhassák véleményüket. Nekünk most ez volt a 

legfontosabb. Akkor tegyetek javaslatot, döntsünk valamiről, ne döntsünk? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Polgármester kompetenciája. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó, én továbbra is fenntartom az elhangzott határozati javaslatomat:  

 

Miután a használatbavételi engedély meg van, döntsünk egy bérleti díjról és ajánljuk fel 

a KLIK-nek hogy bérbe adjuk a tornatermet és ezzel a funkcióját vesztett tornaszobát 

pedig visszakérjük. 
 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Támogatom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor én ezt felteszem szavazásra. Aki ezzel egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 

6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 

tartózkodás mellett nem hoztak határozatot. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 5 perc szünetet rendelt el. 

 

5./ Előterjesztés az Önkormányzat I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem ezt a bizottság tegnap alaposan átnézte, áttanulmányozta. Ezzel kapcsolatban 

valami javaslat, észrevétel valakinek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Annyi javaslat hangzott el a bizottsági ülésen, hogy a rendkívüli települési támogatás 

második körében is pályázzunk szeptember 30-ig. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek valami? Aki elfogadja a költségvetési beszámolót megkérem szavazzon. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

107/2017.(VIII.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Önkormányzat I. féléves költségvetési 

gazdálkodásáról szóló előterjesztést elfogadta. 

 

Határidő: 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

6/ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016-2017. éves beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az óvoda beszámolóját tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolta a részletes beszámolót a képviselő-testület felé. A bölcsőde 

kialakítását támogató pályázatot javasoljuk megpróbálni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a mosókonyhai épület nagyon jó lenne minibölcsőde kialakítására, javaslom hogy 

minél hamarabb kezdjük el a terveket az idő rövidségére való tekintettel. Úgy szakmailag, mint 

egy laikus ember számára érthető volt, részletes volt a beszámoló. A hiányosságokat el kezdtük 

beszélni, hogyan pótoljuk. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs úgy kérnék egy szavazást. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

108/2017.(VIII.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2016-

2017. éves beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

7./Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 18/2016.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Itt az óvodás és iskolás gyerekek térítési díjáról volt szó. Szintén tárgyalta a bizottság. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolta a bizottság a norma emelést. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Itt volt még egy olyan javaslat, hogy a térítési díjat fizető gyerekektől vállalja át az 

önkormányzat a fizetést teljes egészében. Szavazzunk mindkettőről. 

Először szavazzunk a rendeletről. Aki így elfogadja kérnék egy szavazást. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 

alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 

18/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 151.§ (2) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:  

1. § 

 

A gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 18/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

                           

 

       Tóthné Verő Tünde               K e s e r ű László 

                 polgármester                          jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék:  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

1. melléklet ………../2017. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„1. melléklet a 18/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

A fizetési térítési díjak mértékéről 
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  Tízórai 

(Ft) 

Ebéd  

(Ft) 

Uzsonna  

(Ft) 

Összesen 

norma 

Ft 

Óvodás 

gyermek 

 
70 175 70 315 

Alsós 

iskolás 

gyermek 

 

75 215 75 365 

Felsős 

iskolás 

gyermek 

 

80 245 80 405 

 

 

A térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza..”  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja, hogy a térítési díjat fizető gyerekeknek a teljes térítési díj összegének a 

megfizetését átvállalja, kérem szavazzon. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A szociális keret terhére. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 2017/2018-as tanévre maradjunk egyenlőre ebben. Szeptember 1-től. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van most olyan aki 50%-ot fizet? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem van. 

 

Varró Géza képviselő 

 Hány főt érint? 

 

Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Kb. 6. fő. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

109/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyerekek számára, akik az iskolában 

térítési díjat fizetnek a térítési díj egészét, az önkormányzat saját költségvetése terhére 

átvállalja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

8./Előterjesztés tanév kezdési támogatásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tanévkezdési támogatást szintén tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Szeptember végén a Népjóléti bizottság tárgyalja hogy mit tartalmazzanak ezek a 

csomagok, mert nem tudtuk a felvetéseket tárgyalni. Nem volt itt elnök asszony sem, nem 

tudjuk mi az álláspontja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkaptuk Laci a javaslatodat, egy probléma van, hogy a freemail-es címünk kb. 5 éve 

nem él. 

 

Szabó László képviselő 

 Nem tudtam elnézést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azelőtt amit küldtél azt a gmail-re küldted. 

 

Szabó László képviselő 

 A teremcipő egy javaslat, nem ragaszkodom hozzá, de megfontolandó. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezért mondtuk azt, hogy a Népjóléti bizottság hatáskörébe kerül, ebbe van 3 pedagógus, 

tudnak javaslatot tenni. Ti tudjátok mire van szüksége a gyerekeknek, mi az amit nem vett meg 

a szülő. Egyedül az tudjuk hogy tisztasági csomagot biztosítunk, a középiskolásoknak, 

felsőoktatásban tanulóknak azért javasoltuk hogy pénzt kapjanak, bérletre, bármire tudják 

fordítani, nekik az a szükségesebb. A következő gyűlésen döntünk arról, hogy mit tartalmazzon 

és a gyerekektől pedig szeptember végi iskolalátogatási igazolást kérünk. Ebben maradtunk.  

 

Szabó László képviselő 

 Még annyit tájékoztatásul, hogy beszéltem használt cipőssel azt mondta 2-3 ezer 

forintban meg lehet állapodni. Több évet is bírnak ezek a cipők. 

 

Bácsó Balázsné képviselőt   

 Kellene akkor egy árajánlat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Laci egy árajánlatot azt tudsz kérni. 

 

Szabó László képviselő 

 Megkérdezem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 142 gyerekről van szó. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

110/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2017/2018-as 

tanévre vonatkozóan: 

 

- a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű tisztasági 

csomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 2500 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

5000 Ft/fő, 

- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 5000 Ft/fő 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

2./ A támogatási igény bejelentésére 2017. október 15-ig a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. 

 

3./ Megbízza a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Városgazdálkodási Iroda 

vezetőjét, hogy a költségvetés szociális keret terhére 1.000.000.-Ft összeget a fenti célra 

különítsen el. 

 

4./ Megbízza a jegyzőt hogy a támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2017. október 

31. napjáig szíveskedni intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

9./Előterjesztés az anyakönyvi eljárás egyes szabályai tárgyú önkormányzati 

rendelet újraszabályozásáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Gazdasági és ügyrendi bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat, észrevétel? Aki ezzel egyetért kérem szavazzon. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 

alkották: 

 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete 
az anyakönyvi eljárás egyes szabályairól és díjairól 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet tárgyi hatálya Szerep Községi Önkormányzat közigazgatási területén történő 
anyakönyvi eseményekre, személyi hatálya az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat 
igénybe vevőkre és az anyakönyvvezetőre terjed ki. 

2. § 

Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget a Püspökladányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén (Szerep, Nagy u. 53.) térítésmentesen 
biztosítja. 

3. § 

 (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését, a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötés engedélyezését a házasságkötésre történő bejelentkezéskor kell kérni, 
melyről a jegyző az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint –az 
anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével- dönt. 

(2) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli is megtartható, ha az erre a célra bejelentett 
helyen biztosítható a házasságkötés méltósága és nyilvánossága. 

4 .§ 

Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az a házasságkötés, mely a Püspökladányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendtől 
eltérő időpontban történik.      

5 .§ 

Hivatali helyiségen kívüli a házasságkötés - az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt 
feltételek teljesülése esetén - akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, 
tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme 
biztosított.  
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6.§ 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezése az önkormányzat részére térítésmentes. 

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezése az önkormányzat részére térítésmentes. 

 

7. § 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekről az anyakönyvvezető nyilvántartást 

vezet. 

(2) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményeken közreműködő 
anyakönyvvezető a többletmunkája ellenértékeként pénzbeli térítésre tart igényt, az 
anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvezetőt bruttó 8.000,-Ft díjazás illeti meg.  

(3) Amennyiben a hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli anyakönyvi eseményeken 
közreműködő anyakönyvvezető a többletmunkája ellenértékeként pénzbeli térítésre tart 
igényt, az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvezetőt bruttó 10.000,- Ft díjazás 
illeti meg.  

(3) A (2)-(3) bekezdés szerinti díj elszámolására és kifizetésére az anyakönyvvezető 
nyilvántartása és a jegyző engedélyezése alapján, esetileg, az anyakönyvi eseményt követő 
15 napon belül kerül sor. 

 

8 .§ 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat és a családi események 
szolgáltatási díjairól szóló 21/2013 (XI. 07.) önkormányzati rendelet. 

 

      Tóthné Verő Tünde                  Keserű László 

   polgármester            jegyző 

 
Kihirdetési záradék:  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

10./ Beszámoló a Szerepi Települési Értéktár Bizottság eddig végzett munkájáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az írásbeli előterjesztést megkaptuk. 
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Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 2013 óta működik a településen értéktár bizottság 9 fővel, azért láttok a papíron csak 8 

főt mert 2014 év végén az elnökünk lemondott. Az hogy 2015 első feléig mit végeztünk azt 

felsoroltam. Működésével kapcsolatban van probléma. A települési értéktár bizottság 

„mandátuma” az 2014 októberi választásokig tartott, ezt többen nem tudták. Gyakorlatilag hogy 

utána lemondott az elnök ilyen formán nincs jelentősége. Értéktár bizottságunk van is meg nincs 

is. Többször egyeztettünk polgármester asszonnyal, aljegyző úrral erről. Van egy 8 fős olyan 

bizottságunk aminek nem is kellene lennie. Képviselő testületnek lenne a feladata, hogy az 

értéktár bizottsággal kapcsolatban kijelölje a főbb csapásvonalakat, hogy utána az összes többi 

gubancot rendbe tudjuk hozni. Hiányoznak települési értéktár bizottság határozatai, 

jegyzőkönyvek.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Alpolgármester asszony keresett meg júniusban az értéktár bizottsággal kapcsolatban. 

Akkor úgy beszéltük meg hogy augusztusban mindenképpen egy beszámoló kellene készíteni. 

Átnéztem minden anyagot. 2013-ban a testület létrehozta a bizottságot. Úgy döntött hogy a 

Népjóléti bizottságot bízza meg ezzel a feladattal kiegészülve 2 fővel. A határozatban benne 

van hogy a képviselő-testület megbízásának idejére bízza meg, illetve név szerint tartalmazta 

kik a tagjai. Megtörténtek a választások, a mandátumuk lejárt. Háromféle lehetőség van. Az 

első esetben teljesen új értéktár bizottságot hozunk létre, akkor ebben az esetben a képviselők 

javasolnak tagokat az értéktár bizottságba. A másik lehetőség hogy a Népjóléti bizottság lesz 

megbízva plusz feladatként. Harmadik lehetőség hogy a Népjóléti bizottság hatáskörébe 

tartozik, viszont egy szakmai munkacsoport segíti az ő munkájukat. A másik ami problémát 

okoz, hogy nem egészen a jogszabálynak megfelelő eljárásrendet alkalmazta a bizottság. A 

jegyzőkönyveket áttanulmányoztam és egyszerre akár 8-10 javaslatot is megfogalmaztak, 

elmondták a véleményüket. Van a kormányrendeletben egy melléklet. Bármelyik lakos 

javaslattal élhet, a polgármesterhez kell benyújtani és a települési értéktár bizottság dönt arról 

a javaslatról. A szervezeti és működési szabályzat jó, kisebb módosítások kellenek. A 

képviselő-testület egy irányvonalat mondjon és elkészítem az előterjesztést, a jó működési 

szabályzatot bevisszük a szeptemberi testületi ülésre. Októberben akár már dolgozhat a 

bizottság és félévente beszámol a munkájáról a képviselő-testület felé.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Véleményem szerint egy önálló bizottságot kellene létrehozni. Jobban járunk ha aktív 

és külsős személyeket bízunk meg ezzel a feladattal. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Azt szeretném mondani, hogy azért szeretnék más személyeket, mert vannak olyanok 

akiket másként nem tudunk megszólítani, bevonni a munkába. Például Földesi László és Rácz 

Endre akik meg hasonló profilú vonalon tevékenykednek, aktívak is. Meg még Guszti bácsi. 

Érezzék hogy szükség van rájuk. A másik meglátásom, hogy a 9 fő rengeteg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mint ahogy a 7 fős bizottság is. 

  

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 4-5 fő elég. Azt mondanám Edit mert azt biztosan meg fogod kérdezni, hogy ennek a 

bizottságnak a tagjai nem kapnak semmilyen juttatást. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez lett volna a következő kérdésem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keretet kaptak arra, hogy például bejelöljék a fákat. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Szeretnék benne maradni a bizottságban.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mile Zsoltit javasolnám. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nagyon jó. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A szeptemberi testületi ülésre előkészítem az előterjesztést. Ami nagyon fontos hogy a 

honlapon ez feltöltésre kerüljön. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor a beszámolót elfogadjuk és a javasoljuk a következő testületi ülésre az értéktár 

bizottsági tagok megjelölésével a módosítást. Aki ezzel egyetért kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

111/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Települési Értéktár Bizottság 

beszámolóját elfogadta és javasolja a szeptemberi testületi ülésre az előterjesztés elkészítését a 

következő tagok megjelölésével: Kenéz Szilvia Magdolna, Mile Zsolt, Rácz Endre, Földesi 

László és Oláh Gusztáv. 

 

Határidő: 2017.09.30. 

Felelős:Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

11./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon 

vagyonértékeléséről 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A víziközművagyont is kiveséztük tegnap, a bizottság megtárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadta a bizottság a határozati javaslatokat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az egyikkel visszavonjuk, a másikkal pedig elfogadjuk. A szavazáskor 6 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 
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112/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2017.(IV.25.) önkormányzati 

határozatát visszavonja. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

113/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 113/2017.(VIII.29.) 

önkormányzati határozata a TRV Zrt. által elkészített önkormányzati tulajdonú 

víziközművagyon vagyonértékelésével kapcsolatosan 

 

1. Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületet a tulajdonában levő víziközművekre 

vonatkozó, a Tiszántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészíttetett vagyonértékelést, továbbá az 

abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. 

2. Szerep Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek 

vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 

adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében saját 

nyilvántartásain 2017. május 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 

vagyonérték 98.522.335.- Ft. 

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon 

értéke a 2016. május 2-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a 

vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként 

történő megjelenítése az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2017. május 1-jével 

valósul meg oly módon, hogy a 2016. május 2-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 

2016. május 3 – 2017 május 1. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal 

módosításra kerül. A 2016. május 2-i vagyonérték az avulással korrigált újraelőállítási érték 

alapján került megállapításra, mely vagyonérték 2017. május 1-i dátummal, mint bruttó 

bekerülési érték kerül be az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiba. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

Határidő: 2017. augusztus 31. 
 

 

12./ Előterjesztés Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Közbeszerzési terv módosítása, ezt is tárgyalta tegnap a bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolja a bizottság. Már tartalmazza az új elemeket, a két pályázat 

kapcsán. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs kérdés egy szavazást kérnék. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. 

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

határozatot hozták: 
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114/2017. (VIII.29.) önkormányzati határozat 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzat 17.§-a szerint 
elfogadja a Szerep Község Önkormányzatának, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény alapján összeállított 2017. évi módosított közbeszerzési tervét. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

13./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottsági ülésen a két cserépkályháról beszéltünk és a Takarékszövetkezetről. Volt 

egy tájékoztatás, hogy a Takarék szeptember 30-al megszünteti a fiókját. Hivatalos értesítést 

megkaptuk, tájékoztatás a lakosokhoz is megy ki. Volt egy olyan javaslata a bizottságnak, hogy 

próbáljunk meg más kereskedelmi bankokkal tárgyalni, talán sikerül valakit ide hozni, ne 

maradjunk bank nélkül.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Szeptember 15-én szemétszedési akció lesz, már tavaly is csatlakoztunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ugyanúgy mint tavaly körbejárjuk a települést 2 óra alatt. Mile Zsolti küldte el  

jelentkezést. Ekkor lesz délután Rácz Endre verseskötetének bemutatója. Október 28-án 

megyünk Budára. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Sajnos nem tudok menni, de mindenben segítek, valamint a Hamvas sem tud ott lenni. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Novembert 15-re szervezi Rácz Endre az itthoni bemutatóját. A helyi gazdaságfejlesztés 

egy beszerzéses eljárás volt, annak is meg van az eredménye, vállalkozói szerződés tervezet 

elkészült, ahhoz is hamarosan hozzá lehet fogni. Ahogy meg lesznek a kiviteli 

tervdokumentációk mert még arra várunk az energetikára akkor elindítjuk a közbeszerzést a 

hivatalra, iskolára. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 16.23. órakor az ülést bezárta. 

 


