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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. szeptember 26-i ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:120-127 

 rendelete: 16 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a Szerepi Települési Értéktár Bizottság tagjainak 

újraválasztásáról  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíj megtárgyalásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés Kossuth u. 5. szám alatti tornaterem használatba adásáról  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés költségvetési létszámkeret egy fővel történő megemeléséről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./Előterjesztés mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Különfélék 

 
 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

120/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 26-i ülés napirendi 

pontjaira tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
121/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

Határidő:  2017. november 20. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

122/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtásárára 2017. 

október 1. napjával önálló Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 
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A Bizottság tagjai: Mile Zsolt elnök, Kenéz Szilvia Magdolna, Rácz Endre, Földesi László, 

Oláh Gusztáv. 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – nemzeti értékekről és a hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Szerep 

Községi Önkormányzat Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát 

jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős:    polgármester  

 

 

123/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2018. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2017. október 2. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

124/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére bérbe kívánja adni a Szerep Kossuth u. 5. szám 

alatti tornatermet. A tornaterem használatáért 4.500.-Ft/óra bérleti díjat állapít meg. 

Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

Határidő: 2017. október 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

125/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat községgazdálkodási feladatainak álláshelye 1 fővel megemelésre kerüljön. 

Határidő: 2017.10.15. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

126/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti Mini bölcsődei 



 3 

férőhelyek kialakításának támogatására pályázatot nyújt be a Szerep 166 helyrajzi számú, 

Kossuth utca 10. szám alatti ingatlan felújítására. 

A beruházás megvalósításához szükséges 2.678.283.-Ft, azaz 

Kettőmillióhatszázhetvennyolcezer-kettőszáznyolcvanhárom forint önerő az önkormányzat 

2017. évi költségvetéséből kerül biztosításra. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 09. 30. 

 

 

127/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 26-i ülésén hozott 

110/2017.(VIII.29.) ÖKT. számú határozat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„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.” 

 

szövegrész helyébe 

 

„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, Szerepi Kelemen János Általános Iskolában tanuló 

gyermekeknek 2500 Ft/fő értékű tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú, más településen tanuló gyermeknek 2500 Ft/fő 

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.” 

szöveg lép. 

Határidő:  2017. október 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 26-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, 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 14.12. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van. Mile Tünde Enikő betegsége idejére 

felmentését kérte a gyűléseken való részvételről, Szabó László képviselő később érkezik. A 

meghívóban szereplő napirendi pontok mellett a következő napirendi pontokat kérném 

felvenni. Előterjesztés Kossuth u. 5. szám alatti tornaterem használatba adásáról, Előterjesztés 

költségvetési létszámkeret egy fővel történő megemeléséről, Előterjesztés mini bölcsődei 

férőhelyek kialakításának támogatására.  

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a Szerepi Települési Értéktár Bizottság tagjainak 

újraválasztásáról  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíj megtárgyalásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés Kossuth u. 5. szám alatti tornaterem használatba adásáról  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés költségvetési létszámkeret egy fővel történő megemeléséről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./Előterjesztés mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Különfélék 
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 Aki ezzel a napirendi pont módosításokkal egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

120/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 26-i ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szociális célú tüzelőanyag pályázat beadásra került. Térítési díj fizető gyerekek 

támogatásáról az óvoda felé a tájékoztatás megtörtént. Önkormányzati tulajdonú 

víziközművagyon vagyonértékelés elfogadásáról a TRV ZRT. felé a tájékoztatás megtörtént. 

Közbeszerzési terv közzététele az önkormányzat honlapján megtörtént. Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása pályázat beadásra került.  

Szeptember 8-án voltunk megyei közfoglalkoztatási kiállításon ahol első helyezést értünk el a 

struccpörköltünkkel. Nyugdíjasaink szuperül szerepeltek, ők léptek most fel. 9-én 

Hajdúböszörményben voltunk a Nyugdíjas Egyesülettel, ott is felléptek, a főzőversenyen 

aranyhelyezést értünk el szintén. 14-én Tokajban voltunk a Segítő Kezek intézménnyel 

kirándulni. 15-én Rácz Endrének voltunk a kötet bemutatóján, ami szerintem nagy siker volt. 

Külön örültem neki, hogy rengetegen voltunk Szerepről. Nagyon pozitív élmény volt. Készül 

arra hogy szervez egy kötet bemutatót Szerepen november 17-én. Boruzsné Ancsával felveszi 

a kapcsolatot, egy olyan jellegű bemutatót szeretne, amit már csináltunk az idén is a 

Könyvtárban. 28-án megyünk Budapestre a Budai Fonóba, éppen most zajlanak az utolsó 

egyeztetések.  

 

2./ Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt szerintem alaposan kiveséztük a bizottsági ülésen. Valakinek kérdés, hozzászólás? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság a költségvetési rendelet módosításáról tárgyalt és 

elfogadásra javasolja képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a rendelet módosítással egyetért, megkérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő 

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

következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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16/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 

az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

a) 647 843 000 Ft költségvetési bevétellel 

b) 149 289 000 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 643 734 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 501 915 000 Ft működési kiadással 

c/2) 141 819 000 Ft önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadással 

d) 153 398 000 Ft finanszírozási kiadással 

állapítja meg.” 

2. § 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

4. § 

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

5. § 
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A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

6. § 

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

3./ Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az Önhiki pályázatot szeretnék benyújtani második körben az előterjesztésben 

megjelölt határidőben. Kérdés, észrevétel? A bizottság megtárgyalta. 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság a költségvetési rendelet módosításáról tárgyalt és 

elfogadásra javasolja képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a határozati javaslattal egyetért, megkérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

121/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

Határidő:  2017. november 20. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

4./ Előterjesztés a Szerepi Települési Értéktár Bizottság tagjainak 

újraválasztásáról  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



 9 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elkészítette aljegyző úr a szervezeti és működési szabályzatot, határozati javaslatot a 

képviselők által javasolt személyekkel. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? 

 

Győri Balázs képviselő 

 4-5 éve működik a bizottság, azt gondolom csináltak dolgokat, egy beszámolót azt 

szívesen meghallgatnék. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az elmúlt ülésen volt a beszámolójuk. 

 

Varró Géza képviselő 

 Azt hittem Szilvi te leszel az elnöke a bizottságnak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mile Zsolti lett javasolva elnöknek. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nekem teljesen jó Mile Zsolti személye. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Itt van, helyben van, jobban ráér, azért Szilvinek ott a Hamvas Népdalkör, az Énekkar, 

az iskola, az ebrendészeti telep. A fiatal, lendületes embereket fogjuk meg. Valakinek még 

kérdés? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, megkérem szavazzon. A 

szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

122/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtásárára 2017. 

október 1. napjával önálló Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 

 

A Bizottság tagjai: Mile Zsolt elnök, Kenéz Szilvia Magdolna, Rácz Endre, Földesi László, 

Oláh Gusztáv. 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – nemzeti értékekről és a hungarikumok 

gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Szerep 

Községi Önkormányzat Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát 

jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

 

Határidő:  folyamatos  

Felelős:    polgármester  

 

 

 

5./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíj megtárgyalásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 A bizottság ezt is tárgyalta, most egyelőre a szándékot kell jelezni, hogy pályázni 

kívánunk. Kérdés, észrevétel, vélemény? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Csatlakozzunk. 

 

Varró Géza képviselő 

 Azt mondom, hogy csatlakozzunk és emeljünk is az összegen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most még az összegről nem kell dönteni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van „A” és „B” típusú pályázat, a kiírásra még ezután kerül sor. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki javasolja, hogy csatlakozzunk attól kérnék egy szavazást. A szavazáskor 5 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

123/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2018. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2017. október 2. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

6./ Előterjesztés Kossuth u. 5. szám alatti tornaterem használatba adásáról  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Előterjesztést megkapta mindenki, bizottság tárgyalta, javasolt is egy összeget. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

Támogatja a 4.500 Ft/óra bérleti díjat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Sajnálom, hogy Laci nincs itt, ez tényleg érdekes kérdés volt a 

bizottsági ülése, hogy amikor nem a tornateremben tornáznak a gyerekek, akkor hol fognak 

öltözni. Ez azért érdekel. Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, megkérem 

szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

124/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére bérbe kívánja adni a Szerep Kossuth u. 5. szám 

alatti tornatermet. A tornaterem használatáért 4.500.-Ft/óra bérleti díjat állapít meg. 



 11 

Megbízza a polgármestert, hogy az ingatlan bérbeadásával kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

Határidő: 2017. október 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Szabó László képviselő14.37. órakor megérkezett az ülésterembe. 

 

 

7./ Előterjesztés költségvetési létszámkeret egy fővel történő megemeléséről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A város és községgazdálkodáson 1 fő munkatörvénykönyvessel emeljük a státuszunkat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Meglátjuk, hogyan lesz kihasználva az épület. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat, észrevétel? 

 

Szabó László képviselő 

 Ki lesz ez a személy? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még egyelőre sehol nem vagyunk Laci. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Találni kell egy olyan személyt aki megbízható. 

 

Szabó László képviselő 

 Mi lesz a dolga, mert látom hogy az önkormányzat épületeiben fog dolgozni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Karbantartó címszóval, amíg az iskola bérbe veszi a tornatermet az alatt ott végez 

munkát, amikor nem veszi bérbe akkor pedig karbantartói feladatokat lát el az 

önkormányzatnál. Ilyen munkaköre lesz. Kérdés, javaslat? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést 5 igen szavazattal és 1 nem 

szavazattal. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, megkérem szavazzon. A szavazáskor 

5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

125/2017.(IX.26.) számú határozat: 
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

Önkormányzat községgazdálkodási feladatainak álláshelye 1 fővel megemelésre kerüljön. 

Határidő: 2017.10.15. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

8./Előterjesztés mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az utolsó percben megérkezett az előterjesztés, viszont erről már beszéltünk az előző 

ülésen. Ennek megfelelően az épület fel lett tüntetve, mert nem volt rajta a térképszelvényen. 

Folyamatban van a tervek elkészítése. Galgócziné Editke óvodavezető a mai testületi ülésen 

azért nem vesz részt mert 13 órára ment az ÁNTSZ-hez egyeztetni hogy a bölcsődével 

kapcsolatban milyen speciális kéréseik, kitételeik vannak. Eszközlista össze lett állítva. 

Eszközre, épületre együtt lehet rá pályázni, 10 millió forintos költséggel, amire 5%-os önerőt ír 

elő. Kérdés, javaslat? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a pályázat beadásával egyetért, megkérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

126/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti Mini bölcsődei 

férőhelyek kialakításának támogatására pályázatot nyújt be a Szerep 166 helyrajzi számú, 

Kossuth utca 10. szám alatti ingatlan felújítására. 

A beruházás megvalósításához szükséges 2.678.283.-Ft, azaz 

Kettőmillióhatszázhetvennyolcezer-kettőszáznyolcvanhárom forint önerő az önkormányzat 

2017. évi költségvetéséből kerül biztosításra. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 09. 30. 

 

9./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A legfontosabb, hogy volt a képviselő-testületnek egy döntése a tanévkezdési 

támogatásról és ennek az összegét kellene módosítani, hogy a gyerekeknek a tornacipőt meg 
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tudjuk venni. A határozat egy pontját kell módosítani. Az alsós gyerekeknek nem 2.000. Ft, 

hanem 2.500. Ft értékű tanszercsomag támogatást ad. 

 

Szabó László képviselő 

 Megbeszéltük, hogy a szülők valamennyivel járuljanak hozzá, 200 Ft-tal járulnak hozzá 

a szülők. Most összesítettük az iskolában és ha jól emlékszem akkor 3-4 gyerek van aki nem 

hozta be és 1 gyerek van aki nem is igényelte, mert állandóan felmentett.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekem ez a szándék már pozitív. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nekem egy irányadás kellene, abban a tekintetben, hogy aki nem a szerepi iskolába jár 

az mit kapjon támogatásként? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azok a pénzt kapják meg. Akkor módosítsuk ezzel a határozatunkat,.hogy az alsó 

tagozatosoknak is 200 Ft, illetve az a gyerek aki a tanulmányait nem Szerepen végzi annak 

pedig készpénzben adjuk ki a támogatást. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A 

szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

127/2017.(IX.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szeptember 26-i ülésén hozott 

110/2017.(VIII.29.) ÖKT. számú határozat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„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.” 

 

szövegrész helyébe 
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„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, Szerepi Kelemen János Általános Iskolában tanuló 

gyermekeknek 2500 Ft/fő értékű tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú, más településen tanuló gyermeknek 2500 Ft/fő 

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.” 

szöveg lép. 

Határidő:  2017. október 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Szabó László képviselő 

 Akkor lezárva ezt a beszélgetést felveszem a kapcsolatot, ezzel a közvetítővel aki a 

cipőket hozza. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor én megkérnélek Laci, hogy rendeld meg a tornacipőket, ezeket rád bízom. 

Önkormányzat címére számlázzák le és amikor meg van a számla utaljuk a pénzt. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor minden gyereknek a nevén legyen a cipő. 

 

Szabó László képviselő 

 Éppen azon gondolkoztam, hogy ha nincs meg a szekrény, akkor a varrósok egy kis 

bakót nem varrnának nekik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg tudnák varrni, de jelenleg nincs rá kapacitásuk. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nem lenne jó mindenkinek egy doboz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Arra ráírni a nevüket. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az osztályterembe van szekrény és abba be lehet tenni a dobozokat. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy tárolórész, ahol azok a padló darabok vannak, oda be lehetne minden 

osztálynak rakni dobozokban a cipőket, mert az zárható is. A tornatanár óra előtt kiadná a 

gyerekeknek a cipőt. 

 

Szabó László képviselő 

 Ezt a részét már megoldjuk. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mondanám ha másnak nincs a Különfélékben, hogy az Ebrendészeti telepen gyakran 

vagyok kint, mint ahogy Bácsó doktor úr is, mivel polgármester asszony megbízott az ottani 

feladatokkal. Gyakran beszélek az állatmentőkkel is. Az lesz a probléma az elkövetkezendő 

hónapokban, hogy az autó amivel most szállítják a kutyákat nem fog rendelkezésre állni. Nem 

látom rá a megoldást, hogyan fogják be a kutyákat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Valami szállító járműre szükség lesz tudom. 

 

Szabó László képviselő 

 Ha az önkormányzat futóját ráakasztjuk az autóra az talán megoldás lehet.  

 

Győri Balázs polgármester 

 Egy mobil kenelt egyszerűen meg lehet oldani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keressük a megoldást. Október 13-án lesz a tornaterem ünnepélyes átadója, ezt már 

mindenki tudja. 

 

Szabó László képviselő  

 Egyeztettünk polgármester asszonnyal, nagyjából felvázoltuk az iskolások feladatait. 

Az iskola bevállalta azt, hogy tartunk egy műsort, lesz benne két tornagyakorlat, valamint 

zászlótánc. 20-30 főből álló tömegsport jellegű bemutató, illetve egy szekrény gyakorlat. Ez a 

tornateremben kerül bemutatásra. A gyerekek gyakorolnak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az utolsó héten kétszer bemennek a tornaterembe, hogy ne legyen idegen számukra a 

helyszín. A fogadás az aulában lesz. Meghirdetjük a település lakosainak, akit érdekel jöjjön el 

és nézze meg. Mint ahogy elmondtam, a tornaterem elsősegélynyújtó szobája leázott és le is 

szakadt egy 1 m2-es terület. A kivitelező cégnek jelezzük, hogy minél hamarabb hozzák helyre 

a hibát. 

Szabó László képviselő 

 Az iskolában tanítás nélküli munkanapot tartunk. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ajándékot kellene adni legalább annak, aki átadja a tornatermet. Egy virágcsokrot 

kellene adni államtitkár asszonynak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindenképpen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A prominens személyeknek adni kellene valami ajándékot. 

 

Varró Géza képviselő 

 Pálinka, paprika esetleg. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Rácz Endre kötetet is lehetne ajándékozni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A meghívók jövő hét elején mennek ki mindenki részére. Addig átgondoljuk mivel 

ajándékozzuk meg a meghívott prominens személyeket. Amennyiben nincs más, az ülést 

bezárom. 

 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.05. órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


