
 1 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. július 11-i rendkívüli ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:95-98 

  

 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Előterjesztés Szerep Községi Önkormányzat Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

alapító okiratának módosításáról 

2./Kölcsey utcai iskola 

 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

95/2017.(VII.11.) sz. határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 11-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

96/2017.(VII.11.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja értelmében, át 

nem ruházható hatáskörében eljárva a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda alapító 

okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja és a 2. számú mellékletben foglaltak 

szerint egységes szerkezetben elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

szíveskedjen megtenni. 

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

97/2017.(VII.11.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a tornaterem 
átadása után az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszakéri a 
Kölcsey utcai épületet. 
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Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

98/2017.(VII.11.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Rácz Endre szerepi költő 
második verseskötetének kiadását az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére. 
  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 11-i rendkívüli 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Mile Tünde 

Enikő, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

        Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

    

Igazoltan távol tartózkodik: Szabó László képviselő  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 08.05 órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Üdvözölte az ülésen megjelenteket, aljegyző urat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van. A következő napirendi pontra tennék javaslatot. 

 

1./ Előterjesztés Szerep Községi Önkormányzat Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

alapító okiratának módosításáról 

 

Megkérdezte van-e valakinek egyéb javaslata, kiegészítése az előterjesztett napirendi 

pontokkal kapcsolatban? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Beszéljünk már a Kölcsey utcai iskoláról, kérném napirendként tárgyalni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Második napirendi pontként javasolnám a Kölcsey utcai iskolát. A jelenlévő 

képviselők a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadták.  

 

95/2017.(VII.11.) sz. határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. július 11-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés Szerep Községi Önkormányzat Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

alapító okiratának módosításáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Az előterjesztést mindenki megkapta. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 
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 Múlt héten kedden jelezte Galgócziné Gyányi Edit és Oláhné Rácz Edit hogy a 

Magyar Államkincstártól kaptak egy értesítést, miszerint az alapító okiratot július 31-ig 

módosítani kell, mert ha nem módosítjuk akkor a gyermekétkeztetésre járó normatívát vissza 

kell fizetni. A Magyar Államkincstártól az a tájékoztatást kaptam hogy, ez a módosítás több 

települést érint, ahol a szünidei étkeztetés az óvodában van megoldva. Az a probléma, hogy az 

alapító okiratban a kormányzati funkcióknál fel van tüntetve a gyermekétkeztetés, de ez nincs 

feltüntetve a szöveges részben. 2017 év elején történt egy jogszabály változás és amennyiben 

nem történik meg a módosítás visszafizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak. 

Nemcsak a gyermekétkeztetés került bele, hanem pár kisebb módosítást is átvezettünk. Így az 

alapító okirat minden jogszabályi kötelezettségnek megfelel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel, hozzászólás? Aki elfogadja 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: 

 

96/2017.(VII.11.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontja értelmében, át 

nem ruházható hatáskörében eljárva a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda alapító 

okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja és a 2. számú mellékletben foglaltak 

szerint egységes szerkezetben elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

szíveskedjen megtenni. 

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

2./ Kölcsey utcai iskola 

 

Győri Balázs képviselő 

 Olyan hangokat hallok, hogy a KLIK nem akarja teljes egészében átvenni a mi 

újonnan épült 200 milliós szuper tornatermünket, mert úgy gondolják spórolás szempontjából 

ezt a másik tornatermet is megtartanák. Ha másnak nem lomtárnak jó lesz. Ez borzasztó. Ez 

egy olyan szép épület, 120-130 embert bármikor el lehet helyezni. Akár kisebb nagyobb 

lakodalom, falugyűlés helyszíne lehet. Ki vannak építve a vizes blokkok, tároló helyiség van 

kialakítva. Ha már felépült ez a nagyon szép tornaterem, akkor viszont erre az épületre 

nekünk nagyon is szükségünk van, mert jelenleg sehol nincs megfelelő épületünk lakossági 

rendezvényekhez. Tessék utána nézni a szerződésnek és a szerződés alapján, annak módja és 

rendje szerint a lehető leggyorsabban felbontani a szerződést és adják vissza nekünk az 

épületet. Tessék igénybe venni a gyönyörű szép tornatermet. Hol van még másik falu ahol 

felépítettek egy ilyen gyönyörű tornatermet és még a másik is kell. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kezdeném az elején. A testületi felhatalmazás alapján voltam Kapornai Judit 

tankerület vezető asszonynál, arról volt szó elsődlegesen hogy alapellátási feladatra, doktornő 

elhelyezésére kérnénk az első helyiséget, folyosó, illetve WC használatával. Ebbe 

természetesen beleegyezett, mivel alapfeladatról van szó, doktornő is megnézte neki is 
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megfelelő, még az ÁNTSZ-nek kérjük a véleményét és utána ideiglenesen áthelyezzük a 

rendelőt. Igazgató úr jelen volt, éppen akkor volt a tantárgy egyeztetés, mondtam is hogy 

semmi akadálya hogy a megbeszélésen ott legyen, semmi olyan titkos dologról nincs szó. 

Igazgató úr elmondta, hogy nekik kellene azaz épület. Valamint tankerületi igazgató asszony 

mondta, hogy az oktatást ne zavarja majd a rendelés, mert mellette még folyna az oktatás. 

Ekkor megkérdeztem milyen oktatás folyna ott, mikor az csak tornaszoba funkciót lát el. A 

tornaszobát kiváltja, a valószínűleg szeptember 1-vel használati engedéllyel rendelkező új 

tornaterem. A napokban várható a műszaki átadás, ami azt jelenti, hogy szeptember 1-jére 

annak már használatbavételi engedélye is lesz. Akkor mondta tankerületi igazgató asszony 

hogy nem minden tornaórát tartanának ott, mert az pénzbe sokba kerül. Mi kezdjünk el 

gondolkozni, hogy miből tudjuk azt fenntartani? Kaptunk egy gyönyörű tornatermet, az 

iskolások azt részben használják, és nem tudjuk kifizetni a rezsijét. Ez egy őrületes kör lesz. 

Laci viszont jelezte, hogy ő szeretné az első és második osztályt oda visszavinni, visszafalazni 

a tornaszobát. Abszolút nem tartom logikusnak, amikor az iskolában elfér minden osztály, ott 

az ebédlő, ott a tornaterem, minden egy helyen van most már. A gyerekeket ne járkáltassuk 

ide-oda. Tankerületi igazgató asszony azt mondta ki fog jönni, megnézni a helyszínre. Ezek 

után a tornaterem használata fog idegesíteni. Miből fogjuk fenntartani? 

 

Győri Balázs képviselő 

 200 ezer forint a havi fenntartási költsége minimum. Ha nem veszi ezt a KLIK 

igénybe, vagy valamilyen formában nem fogunk tudni megegyezni akkor mi lesz? Azt nem 

engedhetjük meg hogy úgy kihűljön az épület, hogy elfagyjanak a csövek. Az a helyiség, már 

mint a Kölcsey utcai kell a falunak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Teljes mértékben egyetértek ezzel. Ez már nem újkeletű dolog, hónapok óta beszélünk 

erről. Teljes mértékben támogatom, azt ha egyszer hogy kaptunk az államtól egy ilyen 

lehetőséget, hogy gyönyörű szép tornatermünk van, akkor az iskola tanulói éljenek is vele, ne 

azzal teljen az óra hogy keresztül kasul mennek egy másik épületbe, mikor ott van az iskola 

mellett a gyönyörű szép tornaterem, használják ki. Ha nem veszi át a KLIK teljes mértékben, 

akkor azt nekünk kell fenntartani. A testület majd olyan óradíjat állapít meg ami által nekünk 

nem kell hozzátenni, mert nincs miből fenntartani. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nagyon keményen harcoltunk azért, hogy legyen tornatermünk. Most van 

tornatermünk, most meg már nem kell. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez az egyik dolog, a másik meg visszatérve a Kölcsey utcai épületre, valóban nincs a 

településen egy közösségi színtér, művelődési ház, sem olyan helyiség amit igénybe tudna 

venni a falu akár egy rendezvényre, falugyűlésre, akár másra. Támogatom teljes mértékben a 

kezdeményezést, elgondolást hogy a falunak szüksége van egy közösségi színtérre. Ha 

lehetséges aljegyző urat megkérjük nézzen már utána a jogi hátterének, hogyan lehetne ezt az 

egészet elkezdeni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem először is fel kellene ajánlanunk a KLIK-nek működtetésre és használatra a 

tornatermet. Egy olyan határozat kellene hogy a használatbavételi engedély megszerzése után 

az önkormányzat felajánlja működtetésre és használatra. Először erre válaszoljanak. Egy 
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másik határozatot hozunk arról, hogy visszakéri az önkormányzat használatba a Kölcsey utcai 

épületet. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nincs alternatíva.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az első határozati javaslatra mondjanak valamit, mert amíg nincs hivatalos papírunk a 

KLIK-től miről beszéljünk? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha nem akarja használni a tornatermet elmennék a sportért felelős államtitkárhoz is, 

hogy egyszerűen nem akarják használni az épületet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De akkor is kell két határozat. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Még egyelőre nem vagyunk abban a helyzetben hogy a képviselő-testület érdemben 

hozzon döntést. Erről írásbeli előterjesztés kell, egy ilyen horderejű döntéshez. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Hozzunk egy olyan határozatot, hogy szándékában áll a képviselő-testületnek 

visszakérni a Kölcsey utcai épületet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azt gondolom, hogy az augusztusi testületi ülésen kellene erről tárgyalni. Az a 

probléma, hogy van egy megállapodás, törvény alapján vette át a KLIK az iskolát, és ha 

kötelező feladatok ellátása történik az adott épületben akkor nem nagyon van nekünk miről 

tárgyalni. Ha ők úgy döntenek hogy az első és második osztály testnevelés óráit ott tartják, 

tanórákra használják.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Egyetértek aljegyző úrral. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Egy új helyzet van, épült egy gyönyörű tornaterem. Azt azért ne felejtsük el hogy mi 

vagyunk a tulajdonosok. A tulajdonosnak joga van bármilyen szerződést, ezt a Ptk. biztos 

leírja, felbontani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tornaszoba funkciót kiváltja egy új tornaterem. Én azt mondom most szavazzunk 

róla és a KLIK reakciója után ráérünk tárgyalgatni. A kormány épít egy tornatermet mi meg 

nem használjuk. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Máshol is van így, biztos voltam benne hogy itt is így fogja csinálni, hogy x óraszámot 

nem ott akar megoldani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Egyedül ezen a részen van hogy nem veszi át a KLIK. A tervező is elmondta, hogy 

mindenhol átvette a KLIK egyedül ezen a területen. 

 

Varró Géza képviselő  

 Érdekes egy dolog. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha ez így lesz aláírást fogok gyűjteni, mert nem engedem hogy a falu kinevetesse saját 

magát, hogy felépítenek nekünk egy tornatermet, nem vesszük igénybe, mert van nekünk egy 

kisebb helyiségünk, és ott tornáznak a gyerekek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Véleményetek róla? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Változatlan a véleményem. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha a két fél egyetért akkor egy szerződést bármikor lehet módosítani. Ha viszont a két 

fél nem ért egyet akkor az egy hosszú jogi eljárást eredményez. Nem biztos hogy ezt jogi 

szempontból kell megközelíteni.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igazgatónő azt mondta, hogy nekik mindkét épületre szükségük lesz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem szó szerint, ki fog jönni megnézni. Ha szeptembertől órákat akarnak tartani az azt 

jelenti, hogy nem minden osztály fogja igénybe venni a tornatermet.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Miért? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mert óraszámok alapján van a bérleti díj. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Két osztálynak is lehet egyszerre órát tartani, olyan kevés az osztálylétszám. Még így 

is elférnek a terem egyik sarkában. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha nem hozunk egy határozatot azt mondom nincs miről tárgyalni. Nincs szerződés, 

nincs mivel elindulni. Az hogy beszélgetünk róla egy dolog, ezért forszírozom, hogy legyen 

róla egy határozat. Egy hivatalos választ fogunk kapni a másik féltől is és utána tudunk 

elindulni bármilyen síkon is. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyetértek. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Gyakorlatilag akkor a szándékot fejezzük ki.  



 8 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szándékunkat fejezzük ki, hogy a tornaterem átadása után a képviselő-testület a 

KLIK-től visszakéri használatba a Kölcsey utcai épületet. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Maximálisan egyetértek. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nem használatba kéri vissza, hanem tulajdonba. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tulajdonjog a miénk, mi csak használatba adtuk oda, azt engedtük át. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Írjuk is le, hogy a tulajdonjog a miénk és a használatot kérjük vissza. Nehogy azt 

higgyék hogy akadékoskodunk. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Egy új helyzet van. Felépült egy csodálatos tornaterem és tessék azt használni a 

másikat meg visszaadni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor szeptembertől használatbavételi engedély lesz, akkor mikor lesz az átadás? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A műszaki átadás lesz, ezután lesz a használatbavételi engedély megkérése. Az 

legalább egy hónap. Az hogy a hivatalos átadás mikor lesz még nem írták elő. Várjuk mit 

fognak mondani. 

 

Varró Géza képviselő 

 Az orvosi rendelőnek mikorra várható a befejezése? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még egyelőre el sem kezdtük. A doktornőt megengedik, hogy átmenjen, a KLIK 

ehhez hozzájárult, a közbeszerzéshez kiküldték a meghívást a felújításhoz, július 31. a 

beérkezési határidő. Akkor lesz a borítékbontás, ezután lesz értékelés, vállalkozói szerződés, 

augusztus 15-től hamarabb nem tudnak hozzáfogni. Minimum 3 hónap kell. 

 

Varró Géza képviselő 

 Azért kérdeztem, ha szeptember 1-el igénybe veszi a kinti tornatermet az iskola, azt 

nem tudja így igénybe venni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ők úgy gondolták, hogy megy a rendelés és közben tornáznak a gyerekek. Hátul van 

az öltözőrész ott át tudnak öltözni és a tornaterembe meg tornáznak, amíg megy a rendelés az 

első helyiségben. 

 

Varró Géza képviselő 

 Az úgy nem jó. 
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Győri Balázs képviselő 

 Az új tornaterem meg ott lesz üresen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szándéknyilatkozattal aki egyetért, megkérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

97/2017.(VII.11.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a tornaterem 
átadása után az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszakéri a 
Kölcsey utcai épületet. 
 

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor én csak testületi ülés keretében hoznám fel Rácz Endre könyvének 

megjelenését. Megjelenne a második kötet, az önkormányzat és a helyi vállalkozók 

összetudnák szedni ennek a díját, ami kb. 400 ezer forint. Beszéltem néhány személlyel akik 

támogatják a könyv kiadását bizonyos összeggel. Javaslom hogy valakit bízzunk meg azzal 

hogy keresse fel a helyi vállalkozókat és a hiányzó összeget pedig az önkormányzat tegye 

hozzá. Ez nagyon sürgős, péntekre kellene a pénz, mert a nyomdában van a kötet és egy lapon 

a támogatóknak szeretne Endre köszönetet mondani. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Mikor lesz a könyvátadás? Ide lesz tervezve Szerepre ugye? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szeptember 15. lesz a hivatalos bemutatója a kötetnek Püspökladányban, 

novemberben tervezi Szerepen itthonra. Ki az aki összegyűjti a pénzt és megkeresi a  

vállalkozókat. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Elvállalnám, de nem leszek itthon. Egyébként sem hiszem, hogy ilyen rövid időn belől 

összejönne bizonyos pénzösszeg. 

 

Varró Géza képviselő 

 Kellemetlen ez az egész megkeresés. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Valami köztes megoldás kellene, egy levéllel megkeresni a vállalkozókat és megadni 

egy számlaszámot amire küldhetik a pénzt. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Alpolgármester asszony? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez inkább kulturális jellegű. 
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Mile Tünde Enikő képviselő 

 Ha rám gondoltál, akkor én biztos nem vállalom. 

 

Varró Géza képviselő 

 Meg kell írni egy levelet és aki támogatta attól elkérni a pénzt. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 08.31. órakor megérkezett az ülésterembe. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A legjobbkor érkeztél megbíznánk azzal, hogy Rácz Endre verses kötetének 

kiadásához amennyiben tudnak és akarnak járuljanak hozzá. Csak ez nagyon sürgős, péntekre 

már kellene a pénz. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Megbeszéljük kiket kell megkeresnem és átadás-átvételi papíron írni ki mennyit adott. 

Személyesen megkeresem őket. Ha mi szedjük össze az átadáshoz a pénzt, akkor is 

Ladányban lesz a bemutató? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Szeptemberben Ladányban lesz a bemutató, Szerepen majd novemberben. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Azért is örülök hogy a vállalkozókat keressük meg, mert gyűlik a javaslat az év 

mecénása díjra. Ha senki nem ad semmit soha, akkor hogy döntünk decemberben? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javasolnám, hogy a hiányzó pénzösszeget az önkormányzat tegye hozzá Rácz Endre 

verseskötetének kiadásához. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

98/2017.(VII.11.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Rácz Endre szerepi költő 
második verseskötetének kiadását az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére. 
  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 08.38 órakor az ülést bezárta. 
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