
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-i 

nyílt testületi ülésének 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete: 4-6 

határozatai: 18-22 

 

 

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./ Előterjesztés az iparűzési adómentességről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a Püspökladány Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés az ASP rendszerhez történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./Különfélék 

 
 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 
18/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

19/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Bácsó Balázsné 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja az iparűzési adómentességre vonatkozó döntéshozatalból. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 



 

20/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben 50. 000.-Ft összegben 

támogatja a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját. 

 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

21/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az 

önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló 

költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

22/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ASP rendszerről szóló 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése alapján támogatja, hogy a 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című kiírás keretein belül Püspökladány Város 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-i nyílt 

testületi üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

J e l e n v a n n a k:  Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna, Bácsó Balázsné, 

Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

   

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1400 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket és aljegyző urat, szokás szerint Mile Mónikát 

kérem fel jegyzőkönyvvezetésre. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 

képviselőből 7 jelen van. A pénteki napon érkezett egy előterjesztés az ASP rendszerhez történő 

csatlakozásról, melyet fel kell vennünk a napirendre. Az alábbi napirendi pontokat javasolta 

megvitatásra: 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés az iparűzési adómentességről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a Püspökladány Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés az ASP rendszerhez történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben nincs, akkor 

kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

 

18/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Vidékfejlesztési Program keretében eszközbeszerzésre a pályázat beadásra került. 

Polgármester illetményének átsorolása megtörtént, szociálisan rászoruló családok 

méltányosságból történő tüzelőanyag támogatása kiosztásra került, mindenki megkapta 

hiánytalanul. A Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás módosítás aláírásra került. Tulajdonjog bejegyzési kérelmünk megküldésre 

került. Önkormányzati tulajdonú lakás használati díjának emeléséről a tájékoztatás megtörtént. 

Az elmúlt időszak történései pedig február 9-én írtuk alá a Petőfi u. 8. szám alatti háznak a 

megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést, földhivatalba beadásra került, tehát ott már az 

önkormányzat a tulajdonos. Elkezdték szedegetni a vályogot belőle, a falat összeboríttattam 

hogy az életveszélyt hárítsuk el és Varga Kálmán jelzett vételi szándékot a bontott vályogra. 

Nem tudom mennyibe kerülhet a bontott vályog. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Attól függ milyen állapotban van a vályog. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy jelképes összeget kérjünk tőle ne ingyen kapja meg ez a lényeg. Február 10-én a 

Könyvtárban volt egy író, olvasó találkozó Rácz Endre volt a vendégünk, egy kis műsort a 

Hamvas Hagyományőrző Népdalkör adott hozzá. Nagyon nagy sikere volt és ennek 

mindenképpen a folytatását javaslom. Sőt még azt is tudnám támogatni hogy évente 4-5 

rendezvényre kerüljön sor a Könyvtárba, mert sajnos úgy látom két évente egyszer van ilyen. 

Két éve volt a Hallowen megtartva annak is óriási sikere volt, most ennek úgyszintén. Az anyagi 

forrása minimális összegbe kerül, vásárosok bérbe veszik, tanfolyamokat tartunk. 

Alkalmanként 10-10 ezer forintot nyugodtan költhet a könyvtáros a vendéglátáshoz, 

eszközökhöz. Február 14-én az ÉKE elnöke Száva Vince járt nálunk. A Segítő Kezek 

intézménynek volt a központi farsangja Püspökladányban ott jártam még. Valamint volt egy 

EFOP megbeszélés is. 20-án gyermekjóléti tanácskozás történt meg ami az éves beszámoló 

alapja. Határozott javulást észlelek a gyermekjólét területén. 21-én szintén EFOP megbeszélés 

volt Püspökladányban. 22-én Komádiban megnéztünk egy lakóotthont több képviselővel. 25-

én a Karacs Ferenc Gimnázium tartott jótékonysági bált azon vettem részt. Egy kis tájékoztatást 

szeretnék adni az EFOP pályázatról. A lényege hogy április 1-ig be kell adni a pályázatot, 2018. 

januárjában indulna el ez a pályázat, humánerőforrás fejlesztéséről szól. kb. 28 millió forint 

juttatás érné a települést ez idő alatt. Az előkészítéshez ami szükséges volt megcsináltuk. Lehet 

bele tervezni előadásokat, szakértői díjakat. Gondolhatunk olyanra ami egészségmód, 

egészségmegőrzés terén ajánlották Bagoly Emőket, vagy akár aki már volt Marosi Tónit 

hívhatnánk előadásokra. De ugyanakkor egy-egy fellépőt akár falunapra is el tudnánk hívni, 

vagy egy hangosítás díja beleférne. Műsoros előadókat is hívhatnánk. Ez még egy tervezet, itt 

nekünk 3.752 ezer forint van Szerepnek elkülönítve, ezt szerintem fel tudnánk jól használni. 

Lehetne egy főt foglalkoztatni 3 évig. Be van tervezve 2 millió forint anyagköltségre amiből 

papírokat, festékeket, tonert tudnánk vásárolni ami nem csak a pályázatnak, még nekünk is 

besegítene. Képzést kellene ezért viszont indítanunk 20 főt kellene ebbe bevonni, ez egy rövid 



idő lenne, 3 hónap. Kapnának erre az időszakra 85 ezer forintos bruttó bért, tehát a járulékokat 

támogatnák. Valamint fel tudnánk venni egy dolgozót 3 évre és utána 1 év továbbfoglalkoztatási 

kötelezettségünk lenne azzal az egy fővel. 

 

Szabó László képviselő 

 Azt az egy főt hol tudnánk foglalkoztatni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt mi határoznánk meg. Elsősorban hivatali munka segítésére szeretném mert ugye 

nagyon kiürül a hivatal, itt hagynak a dolgozóink. Ez konzorciumban történik, 5 település van 

benne valamint a Megyei Önkormányzat, illetve egy civil szervezet. Püspökladány, Báránd, 

Sárrétudvari, Szerep, Bihartorda, illetve a Bárándi civil szervezet, valamint a Megyei 

Önkormányzat a konzorcium tagjai. Van lehetőségünk beruházásra, ez vagy eszköz vásárlás 

vagy építés, vagy mindkettő. 1750 ezer forint jut a településre. Erre volt nekem a javaslatom, 

hogy csináljunk játszóteret. Az nincs a faluban, az óvodai eszközeink nem igazán megfelelőek. 

Valamint ami engem aggaszt, hogy az iskola udvara nagyon kicsi lesz. A helyet meg kellene 

nézni. Utána néztünk ez nem építési engedélyköteles, ez teljes egészében eszközvásárlásnak 

fog minősülni. Lenne 3,5 millió forintunk, mert akkor ugye mi az építésről lemondunk. Azt 

átvehetné másik konzorciumi tag, de ő ugyanannyit átad nekünk eszköz beszerzéséből. Küldtek 

át egy katalógust azt majd körbe küldöm. A helyet kellene megtalálni. Amit a Rácz B. utcán 

megvettünk telket az iskolához közel van, óvodához is közel van. Gondolkozzatok. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Amit megvettünk a Rácz B. utcán az óvoda mellett? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt össze kellene nyitni az óvodával, mert annak kevés a területe. 

 

Varró Géza képviselő 

 És oda egy játszóteret? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem is eszembe jutott ha odatennénk a játszóteret és egy kaput és napközben az 

óvodásoké lenne, délután a lakosság is igénybe veheti. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Az ott nagyon jó helyen van. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az ott még jobb. Az lenne az ideális. Viszonylag központi helyen van, ott rendezettebb 

helyzet. 

 

Szabó László képviselő 

 Még jobb is az a terület. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Boruzs Lászlóval beszéltem ma a Digi területéről, ő váltig állítja, hogy megvásárolta azt a 

telket, neki van is valami megosztása, van adásvételi szerződése. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 



 Kitől? Az önkormányzattól? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Abban az időben Tanács rendszer lehetett, mert ő 1990-et mond. Mondtam hogy szedje 

össze a papírjait, hozza el. Az a telek nincs megosztva és az önkormányzaté az biztos. A járási 

hivatal vezetője Vadász Ferenc volt a vendégem. A folyamatban lévő közös ügyeinkről 

érdeklődtek, tudnak e valamiben segíteni. Abban kértem a segítségüket, hogy ami a Nemzeti 

Vagyonkezelő tulajdonában van romos ház, annak azért nézzenek utána hogyan tudnánk attól 

megszabadulni. Van nekünk két olyan ház ami itt van a központban és ezek pedig ilyen banki 

tulajdonú ingatlanok, az egyik a József Attila utcán a másik pedig a Kossuth utcán.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Meg akár a bűnözés melegágya is lehet, mint ahogy a postával szemben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is mondtam hogy az Építésügynél felállítottunk egy rangsort ebben. Reméljük hogy el 

is járnak valamilyen szinten. Az Ady E. utcán ami Gali Árpád mellett van már elrendelték a 

hatósági bontást, állítólag az építési vállalkozó volt is kint. Lehet hogy csak összeborítják és 

elhárítják az életveszélyt, vagy letakarítják még nem tudjuk. 

 

 

2./ Előterjesztés az iparűzési adómentességről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt tegnap megtárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő  
 Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy érintett képviselőnk, szavazzuk meg hogy kizárjuk a szavazásból. Aki azt 

mondja kizárjuk, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

19/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Bácsó Balázsné 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja az iparűzési adómentességre vonatkozó döntéshozatalból. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Jó akkor szavazzunk az iparűzési adó mentességről. Aki egyetért a rendelet 

módosítással kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az 
idegenforgalmi adóról szóló 20/2013.(XI.07.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés H) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi adókról szóló 20/2013.(XI.07.) önkormányzati rendelet a következő 8/A §-sal 
egészül ki: 

„8/A 
(1) Mentes az adó alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű 
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és nettó 
árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, 
az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az 
Egészségbiztosítási Alapból származik.” 
 

2.§ 
(1) Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni. 
 

2 

 

              Tóthné Verő Tünde                                                                   Keserű László 
              polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
 

 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

 

3./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzat módosításáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erről is tárgyalt mindkét bizottság.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tárgyalt mindkét bizottság és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a tervezetet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Képviselő-testület véleménye? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tegnap már elmondtuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a tervezetet az előterjesztés alapján, kérem szavazzon.  A szavazáskor 7 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozták: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
5/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete 

Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2014.(X.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el :  

1. § 

Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(2) Az önkormányzati képviselő 
 

a) testületi munkájáért bruttó      30.000.- Ft 
b) a bizottsági elnök bruttó      45.000.- Ft 
c) a nem települési képviselő bizottsági tag munkájáért bruttó  16.000.- Ft 

tiszteletdíjra jogosult havonta.” 
 
 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon 
hatályát veszti. 



 

              Tóthné Verő Tünde                                                                   Keserű László 
              polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 

 
 

4./ Előterjesztés a Püspökladány Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erről is tárgyalt mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság megtárgyalta, eddig is minden évben támogattuk a kirendeltség 

munkáját, mindkét bizottság elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez az 50 ezer forint nem egy nagy összeg, szerint 10 éve ugyanennyit adunk nekik. 

Gondolkozzunk el rajta hogy jövőre ezt az összeget egy kicsit megemeljük. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Minden önkormányzat támogatja őket? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem igen. Aki elfogadja az 50 ezer forint összegű támogatást, kérném szavazzon. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

20/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben 50. 000.-Ft összegben 

támogatja a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját. 

 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság megtárgyalta és mindkét bizottság elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Testület véleménye? Egy szavazást kérnék a határozati javaslatról. Aki elfogadja kérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

21/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az 

önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló 

költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

 

6./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki megkapta a feljegyzést a Segítő Kezek Intézmény költségvetéséről Szerep 

vonatkozásában. Látható benne a normatíva, a kiadások alakulása, illetve a megállapodást és 

ebben benne van hogy egy fő álláshely van bér nélkül. Munkaruha, költségtérítés nincs. Elek 

Nikolett tanfolyamának felét mi fogjuk fizetni. Úgy néz ki nem főiskola, hanem valami 

rövidebb képzést talált, ami kevesebbe fog kerülni. Amennyiben a központi költségvetésből 

kapunk forrást a minimálbér emelkedésből adódó többletköltségekre, akkor ezt újra fogjuk 

tárgyalni a Segítő Kezekkel. Ez egy jelentős összeg. Bizottság véleménye a költségvetésről? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadta mindkét bizottság a költségvetési rendeletet, nyilván nagy költségvetési 

hiánnyal. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A költségvetéssel kapcsolatban valakinek kérdése? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem igazán költségvetésről van kérdésem, inkább az önkormányzati földeket 

kérdezném. Ennek a munkálatai, termény az közmunkában van vagy községen van? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Községen van, azon jelzálog van, de azon vagyunk hogy levetessük róla a jelzálogot. A 

közmunkába így ez nem lett bevonható, maradt az önkormányzat nyakán a megművelése és a 

bevétele is ide fog jönni a város és községre. Ez majd ősszel fog kiderülni, hogy is fog 

összejönni. Tavaly raktunk bele repcét, kötöttünk egy céggel szerződést, de vagy a föld 

minősége, vagy az időjárás miatt, de ősszel olyan állapotban volt hogy azt mondtam nem bírja 

ki a telet. Azt mondta a cég, hogy várjuk meg a márciust, kifagy vagy nem fagy ki. Mert ha 

kifagy akkor azt a földet műveljük meg, rakunk bele napraforgót. Trágyát kaptunk, nehéz 



tárcsával megtárcsázzák Gali Árpádék, Nádudvartól lehet szerződni napraforgó vetőmagot amit 

majd csak akkor kell kifizetni ha eladtuk nekik a napraforgót. Muszáj így gondolkozni, hogy 

minél kevesebb befektetéssel legyen. A végébe ugyanúgy olajtököt tennénk, meg kukoricát. A 

kisebb területekbe pedig cirkot vetnénk.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Arra is van termeltetési szerződés? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincsen, itt a tavalyi mag csak ki kell fésülnünk. Paprika, paradicsom közmunkába 

vannak. Most már enged az idő, lehet most már dolgozni. Vissza a költségvetéshez. 

 

Szabó László képviselő 

 Nem olyan rossz költségvetésnek látom, van benne hiány jócskán de ha megnézzük 

hogy 651 millió forint a kiadás és 35 millió forint hiány, nem éri el a 6%-ot sem, nem olyan 

rossz költségvetés ez. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Arról meg nem is beszélve hogy ennek azért több mint a fele a minimálbér emelkedésből 

adódik. 

 

Szabó László képviselő 

 Bízunk benne valamennyit vissza fognak adni belőle. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon reméljük. 

 

Szabó László képviselő 

 Úgy hiszem hogy ez teljesíthető. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy gondolom volt már ilyen és ettől sokkal rosszabb a költségvetésünk. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez egy kifejezetten jó költségvetés. Ilyen költségvetés szerintem a 2000 év körül volt. 

Hallunk olyat hogy keresi a kormány a lehetőséget, hogy kompenzálni kellene a minimálbér 

emelkedésből adódó többletköltséget. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ez egy minden települést érintő probléma. 

 

Szabó László képviselő 

 Én elfogadom a költségvetést, mint ahogy tegnap a bizottsági ülésen is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szavazásra teszem fel hogy aki a 2017. évi költségvetési rendeletet 651.670 ezer 

bevétel, 651.671 ezer forint kiadással ezen belül 35.693 ezer forint forráshiánnyal elfogadja 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 



SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 

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: 
 

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 

1. § 
 

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

önkormányzat 2017. évi költségvetését 
 

a) 496 159 000 Ft költségvetési bevétellel 

b) 155 511 000 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 503 323 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 485 212 000 Ft működési kiadással 

c/2) 18 111 000 Ft felhalmozási kiadással 

d) 148 347 000 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg. 
 

2. § 

 

(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 7 164 000 Ft előző évi működési 

maradványt von be az önkormányzat.  

A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a 

polgármester jogosult. 

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést 

a polgármester hozza meg. 

(3) Engedélyezett létszámok: 

Községgazdálkodás 1 fő, képviselő-testület 7 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, könyvtári 

szolgáltatás 1 fő, mezőőr 1 fő, Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 17 fő, 

közfoglalkoztatottak létszáma 233 fő. Engedélyezett létszám összesen: 261 fő. 
 

 

 

 



3. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegének 

előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. 

melléklet szerint fogadja el. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 

címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport 

kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja 

meg.  

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásait 

- feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 

4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait az 5. 

melléklet alapján állapítja meg. 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 2017. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet 

alapján mutatja be. 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2017. évi 

bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. 

(8) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2017. évi közvetett támogatásokat a 8. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

(9) A képviselő-testület a 2017. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási 

előirányzatait a 9. melléklet részletezi. 

(10)A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében az  

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) 

bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges 

indoklást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 (11)Az önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatással járó adóssággal, 

kezességvállalással. 

(12)Az önkormányzatnak nincs Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett 

fejlesztése 2017. évben. 
 

 

 



A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

4. § 
 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmény vezetőjét a 

költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(2) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az 

önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat 

bevételei közt szereplő 35 693 e Ft átvett pénzeszköz csökkentésére vagy kiváltására. 
 

5. § 
 

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől 

elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

szabályozza. 

(4) A képviselő-testület a 2016. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó 

jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére visszahagyja. 
 

6. § 
 

(1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

68. § (4) bekezdésére, a polgármester 500 000 Ft értékhatárig vállalhat kötelezettséget a 

költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja 

a képviselő-testületet.  
 

(2) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége bonyolítja le.  
 

A finanszírozás rendje 
 

7. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmény pénzellátását igénylés alapján biztosítja, 

de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 

összegének 1/12-ed részét. 

(2) Indokolt esetben az intézmény részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől 

való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott 



intézményfinanszírozás 5%-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket 

meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető 

beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás 

további rendjéről. 

(3) Az önkormányzati intézmény időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten 

a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. 
 

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 
 

7. § 
 

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati 

jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás 

igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.  
 

Záró rendelkezések 
 

8. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

7./ Előterjesztés az ASP rendszerhez történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt tájékoztató jelleggel kaptuk meg, hogy legyen róla tudomásunk, mert egyes 

tájékoztató azt mondja testületi határozatot kell hoznia a társult önkormányzatnak is, a másik 

pedig nem. De a biztos ha mi is meghozzuk ezt a határozatot. 

 

Szabó László képviselő 

 Mint képviselő-testület ezt nekünk csak tudomásul kell venni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Aki elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

22/2017. (II.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ASP rendszerről szóló 

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése alapján támogatja, hogy a 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 

ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című kiírás keretein belül Püspökladány Város 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

8./ Különfélék 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tegnap, ahogy megérkeztem bizottsági ülésre az asztalomon fogadott egy levél a 

kormányhivataltól szennyvízkezeléssel kapcsolatosan. Március 24-ig kell válaszolni. A lakosság 

széles rétegét fogja érinteni. A rendeletünk alapján minden lakosnak, aki nincs rákötve 

szennyvízre köteles évente egyszer szippantani. A törvény alapján ez úgy működik hogy a 

vízügyi hatóság bírságol, viszont a jegyző kezdeményezésére teheti csak meg. A közszolgáltatók 

március 1-ig adatot szolgáltatnak a szolgáltatás igénybevételéről. Megkaptuk a mai nap folyamán 

a Városüzemeltető Kft.-től a tételes listát. Felvettem a kapcsolatot Varga Lajossal, hogy 

polgármester asszonnyal és az ő ügyvédjükkel egyeztessünk. Készül egy nyilvántartás, aztán 

kiküldünk egy levelet azoknak a lakosoknak, akiknél nem volt szippantás, tájékoztatva arról hogy 

a Városüzemeltető Kft nyilvántartás adatai szerint a szippantás az elmúlt évben nem történt meg. 

Felhívjuk a figyelmet hogy június 30-ig ezt a kötelezettséget teljesítse, mert egyébként 

kezdeményezni kell az eljárást. Ebből komoly konfliktusok lehetnek és ezeket valahogy kezelni 

kell majd. 

Van egy helyi rendeletünk a vízhasználati díj megfizetéséről. Akik nincsenek rákötve ivóvízre, 

vagy ki van kötve a víz, annak fizetési kötelezettsége van. A rendeletünket a következő testületi 

ülésen aktualizálni kell. Amikor hatályba lép kimegy egy értesítés a lakosságnak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Falugyűlést mikorra tegyük? Kiket hívjunk meg? Március 9-re gondoltam. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 17 órától legyen vagy később.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meghirdetjük, mindenkinek dobunk be egy értesítést a postaládába.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Országgyűlési képviselő urat mindenképpen meg kell hívni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Egy szakembert meg kell hívni. 

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Valakit a megyéről. Meg aki a pályázatról tájékoztatást tud adni. Jó lenne ha Hosszúhátról 

is jönnének dolgozók, mert tőlük is tudnának kérdezni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valamelyik vezetőt meghívjuk, és a dolgozókat akik Szerepről járnak dolgozni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A lakosságnak gyakorlati kérdései lesznek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lakosságnak 20%-a lehet ilyen lakóotthonban. Ahhoz hogy döntést tudjunk hozni kell a 

lakosság véleménye úgy gondolom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1605 órakor bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 


