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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. szeptember 6-i rendkívüli ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:115-117 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 
 
 

1./ Előterjesztés Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatása pályázaton való pályázati részvételről 

2./ Előterjesztés Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal pályázaton 

való pályázati részvételről 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

115/2017.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 6-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjaira tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

116/2017. (IX.06.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt be az alábbi 

alcélra: 
  

d) Olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén 

megvásárlására, amely dc) kulturális tevékenység feladatellátást szolgál. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 09. 07. 
 

117/2017. (IX.06.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Szegregált 

élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című, EFOP-2.4.1 kódszámú 

pályázati felhívásra „Komplex esélyteremtés (ERFA) Szerep községben” címmel. 
 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 09. 07. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 6-i 

rendkívüli 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 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

    

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő képviselő 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.00. 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.   

 

A meghívó szerint az alábbi napirendi pontra teszek javaslatot:  

 

1./ Előterjesztés Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatása pályázaton való pályázati részvételről 

2./ Előterjesztés Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal pályázaton 

való pályázati részvételről 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

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

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

115/2017.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 6-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Előterjesztés Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatása pályázaton való pályázati részvételről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 A pályázaton való részvételről kellene döntenünk. Itt lakosságszám arányában a 

Belügyminisztérium adja rá a forrást, 1600 ezer forint jut a mi településünkre. Ha már ilyen 

lehetőségünk van, azt mondom ezt ne hagyjuk ki. Sikerült egy olyan kivitelezőt találni aki 1601 

ezer forintért elkészítette a tervet a Könyvtár külső hőszigeteléséről és a homlokzat vakolásáról. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az jó lesz mert szörnyű ahogy kinéz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Roham munkában el is hoztam az árajánlatot, holnap 16 óra a beadási határidő.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Támogatom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a pályázat beadásával egyetért, megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

116/2017. (IX.06.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt be az alábbi 

alcélra: 

  

d) Olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén 

megvásárlására, amely dc) kulturális tevékenység feladatellátást szolgál. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 09. 07. 

 

 

2./ Előterjesztés Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal pályázaton 

való pályázati részvételről 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A pályázat második fordulójába részvételéről kell döntenünk. Beszéltünk már róla, az 

első fordulót befogadták, eredmény nincs róla. Annak van lehetősége a második fordulóra is 

beadni, amibe önkormányzati tulajdonú épületek lehet komfortosítani, illetve új épületeket 

vásárolni a pályázati összeg bizonyos %-ig. Aranyosné Irénkével körbejártuk az önkormányzati 

tulajdonú épületeket, bontásra való mind. Ilyenre nem tudjuk fordítani. Két lehetőség van amin 

törtem a fejem. Az egyik hogy megpróbáljuk a Vásári néni féle házat beletenni megvásárlásra, 

felújításra, van nekünk a jegyzői lakunk, ami elég rossz állapotban van. Szociális bérlakás 

céljára kell kiadni, akkor legyen az, de legalább rendbe tudjuk tenni azt a szép épületünket. Gázt 

bevezettetnénk, tetőt felújítanánk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az előterjesztésben minden benne van, csak a pénzről nincs szó. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Nem tudom Edit. 450 millióra adtuk be az első körös fordulóban, mert nem volt meg a 

szegregátum. 

 

Szabó László képviselő 

 A lakosságszámot nézték. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 250 millió forint volt a végén, mint ahogy Laci mondja a lakosságszám annyit engedett. 

 

Szabó László képviselő 

 Ha jól emlékszem 5%-a volt a pályázatnak amit felújításra használhatunk. 250 milliónak 

az 5%-a sem kevés összeg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legalább ezt a két épületet rendbe tudnánk tenni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tovább megyek, a falu központja egy szép képet mutatna, ha most a Könyvtár külső 

homlokzata, a hivatal felújításra kerül, és mellette ezek az épületek is megújulnak. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Még emellett a piac is elkészül. 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. 

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

határozatot hozták: 

 

117/2017. (IX.06.) önkormányzati határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Szegregált 

élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című, EFOP-2.4.1 kódszámú 

pályázati felhívásra „Komplex esélyteremtés (ERFA) Szerep községben” címmel. 
 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 09. 07. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ülést bezárom. 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.15. órakor az ülést bezárta. 

 


