
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. augusztus 28-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:96-104 

 rendelete: 11-12 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés a 2018/19-es tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

3./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2017-2018. éves beszámolója 

4./ Előterjesztés költségvetési létszámkeret 3 fő konyhai dolgozói létszámmal történő 

megemeléséről 

5./ Előterjesztés a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 1/2015(II.24) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására.  

8./ Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 

9./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásának megtárgyalásához 

10./ Intézkedési terv 

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

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

12./ Különfélék 

 
 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

 

96/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 28-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

97/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztést a 2018/19-es 

tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi feltételeiről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

98/2018.(VIII.28.) számú határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztést az 

Önkormányzat I. féléves költségvetési gazdálkodásáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

99/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda 2017-2018. éves beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

100/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szerepi 

Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde konyhai feladatainak álláshelye 3 fővel 

megemelésre kerüljön. 

 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

     Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 
101/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása 

érdekében.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező pályázati 

felhívás közzétételére (honlap, hirdetőtábla) és a pályázati eljárás lefolytatására azzal, hogy a 

nyertes ajánlattevő kiválasztásának jogát a testület fenntartja.  
  

Határidő:2018. szeptember 30. 

Felelős: polgármester   

 

102/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 201/2019-es tanévre 

vonatkozóan: 

 

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

támogatást,  

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

támogatást,  

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

támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 5000 

Ft/fő, 

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

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 



2./ A támogatási igény bejelentésére 2018. október 12-ig a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. 

 

3./ Megbízza a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Városgazdálkodási Iroda 

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

különítsen el. 

 

4./ Megbízza a jegyzőt hogy a támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2018. október 31. 

napjáig szíveskedni intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

103/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú tűzifa 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlásra. 

Szerep Községi Önkormányzat a szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

 

104/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az intézkedési tervet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 28-i rendes 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Mile 

Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

        Köles Krisztina irodavezető 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester az ülést 14.00 órakor megnyitotta. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Polgármester asszony késni fog, ezért én fogom elkezdeni a gyűlést. Tisztelettel 

köszöntök mindenkit, külön köszöntöm Köles Krisztina irodavezető asszonyt. Megállapította, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. A napirendi 

pontokra az alábbiak szerint teszek javaslatot. Mivel polgármester asszony később jön a 

második napirend kerül az első helyre. Valamint három napirendet fel kell vennünk. 

Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról, Előterjesztés a szociális célú tűzifa 

támogatás pályázat beadásának megtárgyalásához, Intézkedési terv. 

 

1./ Előterjesztés a 2018/19-es tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

3./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2017-2018. éves beszámolója 

4./ Előterjesztés költségvetési létszámkeret 3 fő konyhai dolgozói létszámmal történő 

megemeléséről 

5./ Előterjesztés a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 1/2015(II.24) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására.  

8./ Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 

9./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásának megtárgyalásához 

10./ Intézkedési terv 

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

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

12./ Különfélék 

 

 

 

  



Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

 

96/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusztus 28-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1/ Előterjesztés a 2018/19-es tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Köszöntöm újra Köles Krisztinát. Az anyagot megkaptuk, megismertük. Szeretné-e 

irodavezető asszony valamivel kiegészíteni? 

 

Köles Krisztina irodavezető 

 Kiegészíteni nem szeretném, csak összességében elmondanám hogy biztosított az 

intézmény működése, biztosítottak a tárgyi, személyi feltételek. Az angol szakos pedagógus 

személyének megkeresése folyamatban van. Annak nagyon tudunk örülni, hogy a szakmai 

pályázatok kapcsán közel 50 millió forint értékben fordítunk az intézményre 2019. december 

31-ig forrást, illetve fejlesztésünk szeptember végéig biztosan befejeződik az intézményben, 

több mint 21,5 millió forint értékben. Nagyon örülünk, hogy pályázati forrásból ennyi összeget 

tudunk a szerepi iskolára fordítani.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van-e kérdése valakinek? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a 

Képviselő-testület felé. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A tornaterem bérleti szerződésével kapcsolatban lejárt a szerződésünk és a tervezetet 

mikor kaphatnánk meg, ugyanis a következő testületi ülésen tárgyalnánk. 

 

Köles Krisztina irodavezető 

 Annak akadálya nincs, hogy a szeptemberi testületi ülésen tárgyalják. De mivel ez nem 

az én szakterületem, hanem gazdaságis terület annyit tudok mondani, hogy az órarendek most 

készültek el, hogy heti hány órára van szükségünk a tornacsarnokokra. Ha már ezt tudjuk 

megkeressük az önkormányzatot és a tavalyi minta alapján a szerződéseket. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Rendben van, köszönjük. 

 



Szabó László képviselő 

 Annyival egészíteném ki, hogy azt a tájékoztatást kaptam a Tankerülettől, hogy 

augusztus 31-ig elkészül a szerződés tervezet, tehát hamarosan megkapja azt a Képviselő-

testület. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Szeretne valaki még hozzászólni? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, 

kérem kézfelemeléssel jelezze. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 

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

 

 

97/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztést a 2018/19-es 

tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi feltételeiről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Köszönjük a vendégeinknek, hogy eljöttek. 

 

Köles Krisztina irodavezető 

 További jó tanácskozást kívánok. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tegnap alaposan megtárgyalta a bizottság. 

 

Köles Krisztina irodavezető 

 Mivel én állítottam össze a beszámolót, igyekeztünk mélységében, nemcsak 

általánosságban a tavalyi évről beszámolni. A szeptember arról fog szólni, hogy helyre 

kerüljenek a feladatkörök és a személyek. Jó irányba haladunk, örülök neki hogy az 

önkormányzattal jó kapcsolatunk van, ha bármilyen kérdés felmerül akkor forduljanak 

hozzánk.  

 

Szabó László képviselő 14.13 órakor elhagyta az üléstermet. 

 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tegnap alaposan megtárgyalta a Gazdasági és ügyrendi bizottság, illetve jelen volt a 

városgazdálkodási irodavezető Pandur Erika. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Részletesen megismerhette 

mindenki a beszámolót. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 



 Aki elfogadja az előterjesztést kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

98/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztést az 

Önkormányzat I. féléves költségvetési gazdálkodásáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

3./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2017-2018. éves beszámolója 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tegnap ezt is tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő bizottsági elnök 

 Tegnap a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, aki elfogadja a beszámolót 

elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 

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

 

99/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda 2017-2018. éves beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

4./ Előterjesztés költségvetési létszámkeret 3 fő konyhai dolgozói létszámmal történő 

megemeléséről 
 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tegnap tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen tárgyalta a bizottság és a határozatot úgy fogadta el, hogy az egy fő szakács és két 

fő konyhai kisegítő határozott idejű felvétele történjen meg 2019. február 28-ig. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Felmerült-e még valami? 

 

Varró Géza képviselő 

 A szociális konyháról beszéltünk még. 



 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van egy együttműködési megállapodás a Segítő Kezek intézmény és a konyha között. 

A konyha biztosítja a Segítő Kezek részére a szociális étkeztetést.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az előterjesztés akkor úgy módosul, hogy a szakácsot is határozott időre, 2019 február 

28-ig alkalmazzuk, mint ahogy a két konyhai kisegítőt. Aki ezt elfogadja kézfelemeléssel 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

100/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde konyhai feladatainak 

álláshelye 3 fővel megemelésre kerüljön. 

 

Határidő: 2018. szeptember 1. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

     Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 
 

 

5./ Előterjesztés a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 1/2015(II.24) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tegnap ezt tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Egy új ellátás bevezetése miatt volt szükség a rendelet módosítására. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze. 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 10/2018.(VIII.29.) számú 

rendelete 

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 1/2015(II.24) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő–testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29 § (1)-(2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 



CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 1/2015(II.24) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 13.§ (1) bekezdése a következő rendelkezés lép: 

 

„ (1) Szerep Községi Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátási formák közül a 

gyermekek napközbeni ellátása keretében mini bölcsődei ellátást biztosít a Szerepi 

Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) útján.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki: 

 

„14/A.§ 

(1) Az Intézmény által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint fizetendő térítési díjakról szóló rendelet alkotási 

jogkörrel és egyéb felügyeleti jogkörrel Szerep Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete (továbbiakban: Fenntartó) rendelkezik. 

(2) A mini bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő az 

Intézmény vezetőjéhez nyújtja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a gyermek személyi 

adatait, lakcímét, a szülő, vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét. 

(3)   A kérelemhez csatolni kell: 

a) a házi gyermekorvos által kiállított orvosi igazolást arról, hogy a gyermek 

egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, 

       b) a Gyvt. 41 § (2) bekezdésében, és a 42/A §-ában meghatározott valamely 

körülmény fennállásáról szóló igazolást. 

 

(4) A bölcsődei ellátás igénybevételéről az intézményvezető dönt. A kérelem 

elbírálásának szempontjait – a Gyvt. 43. § (3) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével – az Intézmény felvételi szabályzata tartalmazza. 

 

(5) A bölcsődei ellátás megszűnik a bölcsődei nevelési év végén (a bölcsődei nevelési 

év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart) ha a gyermek a Gyvt. 42/A. 

§ rendelkezései szerinti életkort elérte, továbbá 

a.  a jogosultsági feltételek megszűnésével, 

b.  a szülő/törvényes képviselő kérelmére, 

c.  az intézményvezető döntése következtében, ha a szülő/törvényes képviselő a 

bölcsőde házirendjét ismételten, súlyosan megsérti, 



d. a szakmai bizottság (tagjai: intézményvezető, bölcsődeorvos, gyógypedagógus, 

kisgyermeknevelő) szakvéleménye alapján, illetve a Gyvt. 42/A.§ (4) 

bekezdésében foglalt esetben. 

 (6) A bölcsődei ellátás megszüntetéséről, - a bölcsőde szakmai vezetőjének a javaslata 

alapján – az intézményvezető dönt. 

 

(7)  Ha a szülő, vagy más törvényes képviselő az intézményvezető döntését vitatja, az 

arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Intézmény 

Fenntartójához fordulhat. Ez az irányadó abban az esetben is, ha az intézményvezető az 

ellátás igénybevételéről nem intézkedik. 

(8) A bölcsődei alapellátás szolgáltatás keretében biztosított gondozás ingyenes, azért 

intézményi térítési díjat nem kell fizetni.” 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

    Tóthné Verő Tünde                                                                             Keserű László 

polgármester                                                                                            jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tárgyalta a bizottság. Aljegyző úr részletesen elmondta, hogy csak egy módosításról 

van szó és elfogadásra javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Miután augusztus 16-án kaptuk meg a Mini Bölcsődére a működési engedélyt, a 

szociális ellátásokról szóló rendeletünk, mint ahogy a gyermekétkeztetési térítési díjról szóló 

rendeletet csak most tudjuk módosítani. A térítési díj nem módosul, csak az új ellátási forma 

kerülne bevezetésre. Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a stabilitási törvény szerint 

amennyiben fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő döntés 



születne akkor a hatályba lépésre legalább 30 napot biztosítani kell. Tavaly is elfogadtuk a 

térítési díjról szóló rendeletünket és az október 1-jén lépett hatályba. Viszont itt a térítési díjak 

nem emelkednek, hanem egy új ellátási forma kerülne bevezetésre. Ha nem szabályozzuk le, 

nem léptetjük hatályba szeptember 1-től, akkor nem lenne jogalapunk arra, hogy a szeptemberi 

hónapban térítési díjat szedjünk. Elképzelhető hogy csak olyan gyerekek lesznek akiknek nem 

kell egyébként sem térítési díjat fizetni, de ezt biztosan nem tudjuk. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki elfogadja az előterjesztést, kérem 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 

11/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 

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

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és 151.§ 

(2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

 

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

(a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.§. Szerep Községi Önkormányzat a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini 

Bölcsőde konyhán keresztül biztosítja a településen a bölcsődei, iskolai 

gyermekétkeztetést, továbbá a munkahelyi és vendégétkeztetéssel kapcsolatos 

feladatokat.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

                           

 

       Tóthné Verő Tünde                  K e s e r ű László 

                 polgármester                              jegyző 



 

 

 

Kihirdetési záradék:  
 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

 

 

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

 

Az intézményi térítési díjak mértékéről 

 

 

  Reggeli 

(Ft/nap) 

Tízórai 

(Ft/nap) 

Ebéd  

(Ft/nap) 

Uzsonna  

(Ft/nap) 

Összesen 

norma 

Ft/nap 

Bölcsődés 

gyermek 

 95 50 120 85 350 

Óvodás 

gyermek 

  
70 175 70 315 

Alsós 

iskolás 

gyermek 

  

75 215 75 365 

Felsős 

iskolás 

gyermek 

  

80 245 80 405 

 

 

A térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza.  

 
 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 
 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aljegyző úr, kérlek tájékoztass bennünket. 

 

Szabó László képviselő 14.31. órakor visszaérkezett az ülésterembe. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A Képviselő-testületnek a pályázatot ki kell írni újra. 2017 december óta már harmadik 

alkalommal írja ki a Képviselő-testület a beszerzést.  

 



Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Valakinek kérdés, hozzászólás? 

 

Győri Balázs polgármester 

 A települések 60-70%-ban valósul meg a csatornázás. Azonban az 1500 fő körüli 

település 90%-ában biztos nincs csatornahálózat kiépítve. Ezeket nem szabályozták le, nincs 

szolgáltató aki helyben szolgáltatna és a legnagyobb baj, hogy el kell vinnünk a szennyvizet. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A szavazáskor 6 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

101/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás 

biztosítása érdekében.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

pályázati felhívás közzétételére (honlap, hirdetőtábla) és a pályázati eljárás lefolytatására 

azzal, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztásának jogát a testület fenntartja.  
  

Határidő:2018. szeptember 30. 

felelős: polgármester   

 

 

8./ Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 

 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület felé.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság is elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé az előterjesztést.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van-e valakinek hozzáfűzni valója? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.34 órakor megérkezett az ülésterembe. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Már kérdezik a szülők, hogy akkor nekik nem kell venniük füzetcsomagot? Még tegnap 

volt róla bizottsági döntés. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Akik a helyi iskolában és óvodában vannak nem kell külön kérelmet benyújtani. Iskola 

látogatási igazolást azoknak kell hozni akik más iskolába járnak. 



 

Szabó László képviselő 

 Akkor jó lesz úgy ha adunk egy névsort. A vásárlást pedig bonyolítsuk le mi, mint 

iskola? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Igen, úgy kellene és mi átutaljuk a számla ellenében a támogatási összeget. 

 

Szabó László képviselő 

 Úgy terveztem, hogy mivel az alsósnak 2000 Ft, felsősnek 2500 Ft. A felsősét 

megpótoljuk körzővel, vonalzóval és akkor mindenkinek odaadjuk a tankönyv mellé, hogy ez 

az önkormányzati támogatás, és a szekrénybe tesszük, hogy amikor már nincs abból amit a 

szülő megvett, legyen füzete a gyerekeknek.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azt is meg tudjuk tenni, hogy két hét múlva hirdetjük meg a támogatást, hogy vegye 

meg a szülő is a füzetcsomagot. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

102/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 201/2019-es 

tanévre vonatkozóan: 

 

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

csomag támogatást,  

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

tanszercsomag támogatást,  

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

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

5000 Ft/fő, 

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

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

2./ A támogatási igény bejelentésére 2018. október 12-ig a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. 

 

3./ Megbízza a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Városgazdálkodási Iroda 

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

különítsen el. 

 

4./ Megbízza a jegyzőt hogy a támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2018. október 

31. napjáig szíveskedni intézkedjen. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

9./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásának megtárgyalásához 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szociális tüzelő pályázat beadásához kell a határozatot meghozni, erről tárgyalt 

mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolja a bizottság a határozati javaslatot. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

103/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú tűzifa 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlásra. 

Szerep Községi Önkormányzat a szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 
 

 

10./ Intézkedési terv 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tájékoztató anyagot tegnap tudtuk kiküldeni a bizottsági ülésre, hogy a TOP pályázat 

keretében a védőnői szolgálat, háziorvosi szolgálat felújítására pályázatunk és ott van probléma 

ahol a praxis betöltetlen, illetve a szolgálat ellátatlan, mert visszafizetési kötelezettség 

keletkezhet. Erre a legelső lépés, hogy egy intézkedési tervet el kell fogadnunk, testületi 

határozattal csatolni kell az irányító hatóság részére az utolsó mérföldkőig, illetve kifizetésig. 

Ezt is tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadásra javasolja az intézkedési tervet, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 



 

104/2018.(VIII.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az intézkedési tervet. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

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

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A közműves ivóvízszolgáltatásra vonatkozó bérleti, üzemeltetési szerződés aláírásra 

került. Valamint a Földhivatalnál a tulajdonjog bejegyzésre került az ingatlan vásárlásról. Ez a 

Hunyadi utcai ingatlan amit az EFOP pályázat keretében szeretnénk felhasználni. 

Megkezdődött a lakóotthonok építése, amit november 30-ig be is kell fejezni. Kakasfőző 

fesztiválon voltunk. Augusztusban a családi nap és az augusztus 20-i rendezvény nagyon jól 

sikerült, színvonalas volt. Szeptember 8-án lesz lovasnap ahová az érkörtvélyesi 

testvértelepülésről érkeznek. Dinnyefesztiválon is voltunk náluk. A Lovasnapra nincs igazán 

pályázati forrásunk még. 200-300 ezer forintot a költségvetésből rendezvényre el kell 

költenünk. Közbeszerzésesek lesznek az EFOP pályázat keretében a rendezvények és kb. az 

advent az amikor az arra lévő forrásokat fel tudjuk használni. A lélekharangot megrendeltük 

október közepe tájára el fog készülni, Szerep címer lesz benne. Egyéb rendezvényekből 

származó bevételekből meg van az ára. Azonban hozzájárulásokat a lakosság részéről is 

elfogadunk. Ami bevétel ebből befolyik akkor a haranglábat is meg tudjuk csináltatni ami közel 

300 ezer forint. A TOP pályázatokkal kapcsolatban volt egy egyeztetés az Államkincstárnál, 

Szerepen a legjobb ütemben haladunk. Javasolták, hogy indítsuk el a feltételes közbeszerzést 

az energetikai pályázatra, ami kiírásra is került. Bölcsődében megkezdődött tegnapi nappal a 

munka. Megtörtént az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban a társulási tanácsnak a 

döntése. Eredménytelennek nyilvánította a pályázatot a tanács és újra kiírásra kerül az 

intézményvezetői pályázat. Tornyi Anita lett megbízva az intézmény vezetésével. Jövő héttől 

felkérte Mile Zsoltot intézményvezetői helyettesi feladatok ellátására. Elfogadta a lehetőséget, 

hiszen gyakorlatra tehet szert. Belső átszervezéssel egy bajomi kolleganőjük látja el Szerepen 

az intézményvezetést. Eddig az Újtelepen volt vezető. Van egy kellemetlenebb dolgunk. Van 

ez a Nyugat Nílusi láz, ami ugyan létezik 1963 óta regisztrálják. A járásban 5-6 beteg előfordult 

a tájékoztatás szerint. Közösen egy szúnyogirtást fogunk végeztetni. Augusztus végén ez meg 

is történik. Úgy leszek nyugodt, ha ez a szúnyogirtás itt is megtörténik. Késmárky doktor úrral 

egyeztettünk és ha lejár a felmondási idejük, akkor a helyettesítési feladatokat Szerepen 

ellátnák. Utána nézünk a finanszírozásnak, hogy milyen lehetőségeink vannak. Kb. elviszi az 

egész pénzt a finanszírozásból. Plusz költséget fog jelenteni egy asszisztens alkalmazása, illetve 

a teljes rezsi költség. December 1-től mi látjuk el a feladatot, nem fog kevésbe kerülni, az hogy 

zökkenőmentesen ugyanúgy ellássák a feladatot. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van már asszisztens a látókörünkben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van már, de még egyeztetés alatt van. Közalkalmazotti bér, kötelező 

felelősségbiztosítás, tehát nem lesz kevés. Nyolc órában viszont itt lesz a településen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 



 Van már arról tudomásod mennyiért vállalná el a helyettesítést? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt most még csak felvetette a múlt héten doktor úr. Leülünk majd egyeztetni. A 

gyerekek oda voltak az EFOP táborban, meg lettek dicsérve, nagyon jól viselkedtek. A fehér 

kutya az ebrendészeti telepen be lett fogva. A szabálysértési eljárás elindult a másik két kutya 

tulajdonossal szemben. Kiss Tibor polgármester úr most hívott délelőtt. A vízműnek van egy 

gördülő terve, amit minden évben el kell fogadni a Képviselő-testületnek. Mi még nem kaptuk 

meg az előterjesztést. Kérni fogja a kapacitás bővítését, hiszen mindenhol épül a lakóotthon. 

Továbbítanád Laci a Tankerületnek, ha egyszer eljutunk odáig, hogy felújítjuk a hivatalt, 

szeretnénk a lenti iskolát igénybe venni, mert ott elférne minden dolgozó, ott tartanánk a hivatali 

munkát. 

 

Szabó László képviselő 

 Más kérdés az iskolát mikor kezditek el? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Minden attól függ hogyan bólint rá az irányító hatóság, hogy elfogadja a módosítást. 

Elindul a feltételes közbeszerzés, ezzel október elején kezdhetnénk a munkát. Meg van a 

végleges döntés azonnal lehet szerződést kötni. Mindenképpen az őszi szünetre szeretnénk a 

nyílászáró cserét. Október 31. a befejezési dátum a kivitelezésnek. December 31-ig ki lehet 

tolni. Nagyon gyorsan meg kell csinálni. 

 

Szabó László képviselő 

 Ha egy-két nappal több lesz, megoldjuk ezt iskolai szinten. Kitalálunk valamit. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez az egy TOP-os pályázat maradt. Egyébként dicséretet kaptunk elnök úrtól, hogy a 

kis önkormányzatok nagyon jól gazdálkodtak a TOP-os pályázatokkal, igyekeztek és meg is 

valósítottuk a feladatokat.  

 

12./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az egyház megküldte az anyagot az Életház esetleges ellátására. Javaslom mindenkinek 

nézze át. Ez a nesze semmi fogd meg jól. A családsegítést és a gyermekjólétet nem veszi át, 

amire van ugye éves 800 ezer forint normatívánk. Nekünk ezt kompletten érné meg átadni. 

Hiába írja a létszám emelést, ha négyzetméterre kevés az intézmény. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha nagyon akarjuk akkor lehet rajta tornázni. De ez most lekerül a napirendről. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem titok, hogy ma járt nálam Tornyi Anita és egyes átszervezésekről tájékoztatott. 

Közte az 5 autó fenntartása, ami gazdaságtalan. Munkakörben máshová sorolja át a dolgozókat. 

Vannak elképzelései, bízunk benne, hogy számunkra ez megnyugtató. 

 

Szabó László képviselő 

 Miért lett eredménytelen a választás? 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem kapta meg senki a többséget. Van-e még valakinek a Különfélékben valami? 

Ammenyiben nincs az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.53 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 

 

 

 


