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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. február 27-i ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:19-23 

 rendelete: 3-4 
  

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 önkormányzat középtávú tervezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztásáról  

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

5./ Előterjesztés Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló módosításáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

7./Különfélék 

 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

19/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 27-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

20/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat 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 2018. évi 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  

 

21/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi szavazatszámláló 

bizottságokat és póttagokat választja meg:  
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Tagok: 

 

Mile Róbert   Kölcsey utca 4. 

Csiki János Attila   Rácz Béla utca 34. 

Polgáriné Makai Tünde  Alkotmány utca 5/1. 

Egri Imréné   Hosszúhát ÁG 13. 

Koháriné Gali Anita   Rácz Béla utca 33. 

Székelyné Gombos Ilona Irén Hosszúhát ÁG 24. 

 

Póttagok: 

 

Kertész Lilla   Mike Kelemen u. 2. 

Mile Imréné   Kossuth utca 39. 

Dézsiné Soós Ilona   Hosszúhát ÁG 17. 

Bartháné Jenei Irén   Rácz Béla utca 16. 

Karácsony Lászlóné    Bocskai u. 6. 

 

Határidő: 2018. 03. 19. 

Felelős: Keserű László jegyző 

 

22/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben 50. 000.-Ft összegben 

támogatja a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

23/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000. Ft, azaz Húszezer forint 

összegben támogatja a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületét az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27-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, Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.02 órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

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

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. A napirendi pontokra az alábbiak szerint 

teszek javaslatot: 

 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztásáról  

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

5./ Előterjesztés Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló módosításáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

7./Különfélék 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

19/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 27-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 
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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 

 A térítési díj módosításáról a határozat megküldésre került a városgazdálkodási 

irodának, valamint a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvodának. Ez a pedagógusok étkezési díj 

kedvezménye. Az együttműködési megállapodás aláírásra és megküldésre került a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal részére. Az ingatlan értékesítésről a határozat megküldésre került 

Földes Nagyközség Önkormányzatának. 

Február 6-án Püspökladányban egyeztetés volt a Segítő Kezek költségvetéséről. Megállapodást 

kötöttünk a Püspökladányi Óvodákkal az ételmaradék elszállítására az Ebrendészeti telepre. 

Erről már hivatalos határozatunk is van. 22-én gyermekjóléti tanácskozás volt. Január 31-én 

kapitány úrral egyeztettem, egy időpontot kellene megjelölni mikor járjuk be az ominózus 

útszakaszokat. A Keletköz Ügynökséggel volt szerződésünk az energetikai felújításra és a 

pályázatbáa. Nekünk a tervezésre és a kiviteli tervdokumentumokra májusi határidőt akartak 

adni. Ha mi aszerint haladunk, azt jelenti ebben az évben jó esetben hozzá tudunk fogni de 

december 31-ig nem tudjuk befejezni a felújítást. Így szerződést bontottunk, így árajánlatokat 

kértünk, egy másik tervezőt bíztunk meg. Nagyon jól haladnak a tervek elkészítésével. 10-én 

volt a Karacs Ferenc Gimnáziumban jótékonysági bál, ahol képviseltem településünket és 

jómagamat is. 17-én időseink tartottak farsangot. Szeretném megkérni igazgató urat, hogy a 

létszámra figyeljen oda, mert a rendezvényen őrületes létszámmal voltak jelen. 

 

Szabó László képviselő 

 150 főre lehet kihasználni, de jogos és erre oda fogunk figyelni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szippantásra rengeteg lakossági panasz érkezett. Decemberben bejelentették és még 

mindig nem érkeztek meg. Ma egyeztettem a városüzemeltetés vezetőjével, végre 

leműszakizott a szippantó autó, vettek egy másik autót is, teljes gőzzel végzik a szippantást. A 

héten visszahozzák a mi autónkat is. A mini bölcsődének elkezdték a kivitelezését, az már a 

felén túl van. Hamarosan el fog készülni. Pénteken ki lett írva a közbeszerzés a konyha 

felújításra is. Ha minden jól megy március 20-a körül el tudják kezdeni a felújítást. Szépen 

halad a rendelő felújítása is. 

 

2./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt megtárgyalta a gazdasági és ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság elfogadta a határozati javaslatot a középtávú tervezésről. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény, hozzászólás? Elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért kérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  
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20/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat 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 2018. évi 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  

 

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 

jóváhagyásáról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta mindkét bizottság. Volt módosító javaslat amit javítottak is a 

pénzügyesek. Ezt már a tegnapi nap folyamán megkaptuk. Kérdezném a bizottságokat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tárgyalta mindkét bizottság és a módosítások után elfogadta a 2018. évi költségvetési 

rendelet tervezetet. 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, hozzászólás a költségvetési rendelet tervezethez? 

 

Szabó László képviselő 

 Volt egy javaslatom mely szerint beiskolázási támogatást próbáljunk meg bevezetni a 

középiskolásoknak. Sikerült-e valamilyen összeget elkülöníteni végül is? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem különítettünk el, mert ez egy rendeleti leszabályozást igényel, aminek a részleteit 

meg kell beszélnünk pontosan és a szociális keret terhére tudjuk ezt biztosítani. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Megkaptuk február 22-én délután az előterjesztést. Ebben a javaslatban az fogalmazódik 

meg, hogy egy helyi támogatást kellene nyújtani. Egyértelműen meg van határozva, hogy a 

szociális juttatások terhére kellene kidolgozni egy rendszert. A szociális kiadások esetében a 

kereten belül maradnánk. Ami itt megfogalmazódott egy havi 7 ezer forintos támogatás 

gyermekenként. A fele juttatás kerülne kifizetésre havonta és a másik fele a tanévben. Ez nem 

tudom hány gyereket érint az első évben? 

 

Szabó László képviselő 

 6 gyereket érint. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Kb. a 2018-as költségvetést egy olyan 80 ezer forint összegben érintené. Legkésőbb 

augusztus 31-ig lehet ezt a döntést meghoznunk, mivel a 2018/2019-es tanévben kerülne 
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bevezetésre ez a támogatási rendszer. Egyértelműen rendeleti szabályozás szükséges, ugyanis 

határozatban akkor van lehetőség támogatást megjelölni, amennyiben egyszeri támogatásról 

van szó. Van egy maradvány amit szeretnénk kiosztani bizonyos célcsoport számára. Itt viszont 

hosszú évekre szóló támogatásról lenne szó. Ebben az esetben a szociális rendeletünkben kell 

módosítani. Ahhoz viszont egy rendelet tervezetet kell készíteni. Legközelebb a márciusi 

testületi ülésen lehet ebben az esetben egy rendelet tervezetet elkészíteni.  

 

Szabó László képviselő 

 Én is úgy gondoltam, hogy ez egy ötletszint és akkor nyilván aljegyző úr fogja 

összerakni, hogy az formailag szabályos legyen. Ha a képviselők ezt támogatják. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Volt a javaslatról szó és akkor az fogalmazódott meg hogy a főszámok között 

átcsoportosítás nem javasolt, tehát a költségvetést elfogadhatjuk. Abban az esetben ha a 

rendeletet elfogadjuk akkor vezetjük át a költségvetésben, amennyiben ilyen döntés születik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más kérdés, észrevétel? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ezzel kapcsolatban annyit, hogy ismerve a tanulási morált, fékek és ellensúlyok 

beépítése is szükségeltetik. Gondolok arra, hogy figyelni kell havonta hogy járnak-e iskolába. 

 

Szabó László képviselő 

 Ezért is javasoltam azt, hogy az ösztöndíj felét kapja meg havonta és ha sikeresen 

elvégzi az évet, akkor kapja meg a teljes támogatási összeget. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Előfordul, hogy elkezdte az iskolát és pár hónap múlva ott hagyta. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az Útravalónál is úgy van ha eléri a 10 igazolatlan hiányzást azonnal vége van. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Végig kell ezt gondolni. Érdemes más települést is megnézni ott hogyan működik a 

támogatási rendszer. 

 

Szabó László képviselő 

 Azért vetettem fel mert nyilván anyagiak is kellenek hozzá és kerestem a 

költségvetésben egy részt. Ezt a tornateremnél találtam meg. Úgy hiszem ott évi 1 millió forint 

plusz bevételt lehet számolni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem kell Laci bevételt keresni, mert a szociális keretünk ott van. Azt teljes összegében 

lehet csoportosítani. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A költségvetésben egy külön sorként megjelenik, átcsoportosításról van szó. 4 év múlva 

jelentene egy 1,5 millió forintos kiadást. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha beválik. 

 

Szabó László képviselő 

 Természetesen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy gondolom szavazásra teszem fel a költségvetési rendeletet. 445 087 074 forint 

költségvetési bevétellel, 333 936 921 forint finanszírozási bevétellel, 636 723 898 forint 

költségvetési kiadással, ezen belül 422 098 929 forint működési és 214 624 969 forint 

felhalmozási kiadással, 142 300 097 forint finanszírozási kiadással, megjegyezve a 37 millió 

forint hiánnyal elfogadja, kérem szavazzon.  

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetését 
 

a) 445 087 074 Ft költségvetési bevétellel 

b) 333 936 921 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 636 723 898 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 422 098 929 Ft működési kiadással 

c/2) 214 624 969 Ft felhalmozási kiadással 

c) 142 300 097 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg. 
 

2. § 

 

(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 16 004 576 Ft, a fejlesztési hiány 

fedezetére 180 630 440 Ft előző évi működési maradványt von be az önkormányzat.  
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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, tornaterem működtetése 1 fő, könyvtári szolgáltatás 1 fő, 

képviselő-testület 7 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, mezőőr 1 fő, Szerepi Kelemen 

Hétpettyes Óvoda 17 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 157 fő, TOP-3.2.1 pályázati 

foglalkoztatás 1 fő. Engedélyezett létszám összesen: 187 fő. 
 

 

3. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegének 

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

melléklet szerint fogadja el. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásait 

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét a 

4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait az 5. 

melléklet alapján állapítja meg. 

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

tagolásban a 2018. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet 

alapján mutatja be. 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2018. évi 

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

(8) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokat a 8. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

(9) A képviselő-testület a 2018. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási 

előirányzatait a 9. melléklet részletezi. 
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(10)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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)Szerep Községi Önkormányzat 2018. évi európai uniós forrásból finanszírozott 

támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása 

kimutatást a 11. melléklet szerint fogadja el. 

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

kezességvállalással. 

 

 

 

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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 37 087 504 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 2017. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó 

jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda részére 

visszahagyja. 
 

 

 

6. § 
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(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.  
 

(3) 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 
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4./ Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ennek megváltozott a rendszere. Átadnám a szót aljegyző úrnak. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nagyon rövid tájékoztatást és jogszabály ismertetést adnék. Hajdúszoboszló bonyolítja 

le a választást, Püspökladányban a HVI-nek csak a technikai lebonyolítás a feladata. A HVI 

vezetője jegyző úr, az ő helyettese az egyik kollegánk aki Püspökladányban dolgozik. Az 

önkormányzat feladata a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása. Kaptunk egy 

tájékoztató anyagot, szavazókörönként 3 tagot és a szükséges számú póttagot – minimum 2 – a 

települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg legkéső március 19-ig. A választott 

tagok személyére a HVI vezetője tesz javaslatot. Az indítványról a képviselő-testület egy 

szavazással dönt. A HVI vezetőjének indítványához a képviselő-testület kötve van, ahhoz 

módosító indítvány nem nyújtható be. 4 évvel ezelőtt a választásnál szavazókörönként lettek 

megjelölve a tagok és külön meg lettek jelölve a póttagok. Viszont most a szavazatszámláló 

bizottságok tagjait és póttagjait nem adott szavazatszámláló bizottságba választják, hanem 

települési szinten. Tehát nem kell meghatározni a javaslatban hogy melyik szavazókörben fog 

dolgozni, csak a tagokat és a póttagokat kell megválasztani. A tagok kiválasztása úgy történt, 

hogy a település honlapján megjelent egy tájékoztató és egy jelentkezési lap. Alá kellett írni 

egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Mind a 11 tag a képviselő-testület elé lett terjesztve. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Ezzel kapcsolatban van-e valami kérdés? Aki elfogadja az előterjesztést, kérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

 

21/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi szavazatszámláló 

bizottságokat és póttagokat választja meg:  

  

Tagok: 

 

Mile Róbert   Kölcsey utca 4. 

Csiki János Attila   Rácz Béla utca 34. 

Polgáriné Makai Tünde  Alkotmány utca 5/1. 

Egri Imréné   Hosszúhát ÁG 13. 

Koháriné Gali Anita   Rácz Béla utca 33. 

Székelyné Gombos Ilona Irén Hosszúhát ÁG 24. 

 

 

Póttagok: 

 

Kertész Lilla   Mike Kelemen u. 2. 

Mile Imréné   Kossuth utca 39. 

Dézsiné Soós Ilona   Hosszúhát ÁG 17. 

Bartháné Jenei Irén   Rácz Béla utca 16. 
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Karácsony Lászlóné    Bocskai u. 6. 

 

 

Határidő: 2018. 03. 19. 

Felelős: Keserű László jegyző 

 

 

 

5./ Előterjesztés Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló módosításáról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta a bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadtuk az előterjesztést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Azért kellett módosítani, hogy mellékletként belekerüljön az együttműködési 

megállapodás. Kérdés, észrevétel? Aki ezzel egyetért, megkérem 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 4/2018. (II.28.) önkormányzati 

rendelete 

a Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

A Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2014(X.22.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: SZMSZ ) 47.§ helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„47.§ 

(1) Szerep Községi Önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok érvényesülése, 

a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása - különösen az anyanyelv 

ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a 

nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése - érdekében 

együttműködik a települési nemzetiségi önkormányzattal. 

 (2) A településen roma nemzetiségi önkormányzat működik. 
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 (3) Szerep Községi Önkormányzat által a roma nemzetiségi önkormányzat részére 

biztosított működési feltételeket az SZMSZ 3. melléklet szerinti együttműködési 

megállapodás állapítja meg.” 

2.§ 

Az SZMSZ kiegészül egy új 3. számú melléklettel, amely jelen rendelet 1. számú 

mellékletét képezi. 

3.§ 

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

hatályát veszti. 

 

Tóthné Verő Tünde                                                                        Keserű László 

   polgármester                                                                                          jegyző   

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 4/2018.(II.28.) a önkormányzati rendelethez 

„3. számú melléklet 10/2018.(X.22.)önkormányzati rendelethez 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI   MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Mely létrejött egyrészt Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

(továbbiakban: helyi önkormányzat), 4163 Szerep, Nagy u. 53., 
 

másrészről a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 4150 

Püspökladány, Bocskai u. 2., képviselő: Keserű László jegyző (továbbiakban: jegyző), 

törzskönyvi azonosító: 373698, adószám: 15373694-2-09) (továbbiakban: 

önkormányzati hivatal), 

 

harmadrészről a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

(továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat), 4163 Szerep, Nagy u. 53. között az alábbi 

feltételek szerint: 
 

A megállapodást az együttműködő felek a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtására kötik. 
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1. A testületi működés feltételeinek biztosítása 
 

1.1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek 

megtartásához az önkormányzati hivatal tanácskozó termének ingyenes 

használatát biztosítja, valamint a nemzetiségi önkormányzat részére havi és napi 

bontás tekintetében időbeli korlátozás nélkül, az önkormányzati feladat 

ellátásához a 4163 Szerep, Vasútállomás alatti irodahelyiség használatát 

ingyenesen biztosítja. 
 

1.2. Az önkormányzati hivatal viseli a nemzetiségi önkormányzat testületi 

működésével kapcsolatban felmerülő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási 

feladatok kapcsán felmerülő költségeket. 
 

1.3.  Az önkormányzati hivatal biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez 

(a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és 

személyi feltételeket; a testületi ülések előkészítését, különösen a meghívók, az 

előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos 

levelezés előkészítését és postázását; a testületi döntések és a tisztségviselők 

döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz 

kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását. 

 

1.4. Az önkormányzati hivatal a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének 

telefont és internetet biztosít, a közüzemi számlák költségeit vállalja 

 

1.5. Az önkormányzati hivatal vállalja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 

által benyújtandó pályázatok megírását. 

 

 

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése 

 

2.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésére a költségvetési törvényből adódó 

részletes információk megismerése után a jegyző és gazdasági vezető folytat 

egyeztetést a nemzetiségi önkormányzat elnökével, melynek keretében 

rendelkezésre bocsátja a költségvetés megtervezéséhez szükséges adatokat. 

 

2.2. A gazdasági vezető készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a képviselő-testület elé. 

 

2.3.  A nemzetiségi önkormányzat a költségvetési határozatát február 15-ig terjeszti elő 

a képviselő-testületnek. 
 

3.  Költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
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  Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 

bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, 

a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetését testületi döntéssel megváltoztatja. 

 

 

4.  Költségvetési információszolgáltatás rendje 

 

4.1. A nemzetiségi önkormányzat –a gazdasági vezető által összeállított, tartalmi és 

formai szempontból ellenőrzött - költségvetését a nemzetiségi önkormányzat a 

képviselő-testülete által történő elfogadását követő 15 napon belül az 

önkormányzati hivatal közreműködésével Magyar Államkincstár Területi 

Igazgatóságához (továbbiakban: MÁK) nyújtja be. 

 

4.2.  Az információszolgáltatásról a jegyző, vagy az általa megbízott személy 

gondoskodik. 

 

 

5.  Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje 

 

5.1. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, 

az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján 

érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást 

(továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni. 

 

5.2.  A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök terjeszti a 

képviselő-testület elé. A zárszámadási határozatnak az előterjesztést követő 30 

napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig 

hatályba kell lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot hoz. 

 

5.3. A zárszámadási határozat előterjesztésekor a képviselő-testület részére 

tájékoztatásul az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján a 91. § (3) bekezdésében 

meghatározott mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. 

 

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje 

 

 A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat az önkormányzati hivatal látja el. 

 

 

7.  A kötelezettségvállalás rendje, pénzügyi ellenjegyzés 

 

7.1  A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak 

ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az 
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elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő 

jogosult. 
 

7.2. Kötelezettségvállalás 200 000 Ft felett csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést 

követően, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően lehet. 
 

7.3. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott 

személy jogosult. 
 

7.4.  A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat 

rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, 

és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 
 

8.  Utalványozás 

 

8.1. A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének 

vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozás) kizárólag az 

elnök vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő 

jogosult. 
 

8.2.  Utalványozásra a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott 

érvényesítést követően kerülhet sor.  
 
 

9. Szakmai teljesítés 

 

 A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki. 
 
 

10.  Érvényesítés 

 

 Az érvényesítést, a teljesítés igazolását követően, az önkormányzati hivatal 

érvényesítés feladatával írásban megbízott pénzügyi ügyintézője végzi. 

 

 

11. A nemzetiségi önkormányzat számlái 

 

 A számlavezető banknál aláírási jogosultságot a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

és az általa kijelölt személy együttesen gyakorolják. Az elektronikus számlavezetés 

a helyi önkormányzat HAJDÚ TAKARÉK ELEKTRA rendszere alá van 

besorolva. 

 

 

12.  Pénzellátás 
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12.1. A Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik 

 

12.2. Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott nemzetiségi 

önkormányzati képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat 

(szerződés, számla, stb.) bemutatja, és szándékát a felvételt megelőző napon a 

gazdasági vezetőnél jelzi. 

 

 

13.  Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 

13.1. Az önkormányzati hivatal a nemzetiségi önkormányzat számviteli nyilvántartásait 

elkülönítetten vezeti. 

 

13.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, 

szerződés, bankszámlakivonat, számla, stb.) a nemzetiségi önkormányzat elnöke, 

vagy e feladattal megbízott tagja, köteles minden tárgyhónapot követő hó 5. 

napjáig az önkormányzati hivatal gazdasági vezetőjének átadni. 

 

13.3. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott 

adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való 

tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős. 

 

13.4. A nemzetiségi önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról az 

önkormányzati hivatal vezet nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség a 

nemzetiségi önkormányzat elnökét terheli. 

 

13.5. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról 

információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a gazdasági vezetőnek. 

 

 

14.  Összeférhetetlenség  
 

14.1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 

tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági 

esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra 

jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

 

14.2. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és 

teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a 

tevékenységét a Polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga 

javára látná el. 
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14.3. A nemzetiségi önkormányzat, mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség-

vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utal-

ványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában 

foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 
 

 

15. A működési feltételek és gazdálkodás eljárási és dokumentációs 

részletszabályai, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölési rendje, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások, feltételek 

 

15.1.A nemzetiségi önkormányzat adataiban történő változás átvezetése iránti kérelmet 

az önkormányzati hivatal közreműködésével az elnök nyújtja be a MÁK-hoz. 

 

15.2. A nemzetiségi önkormányzat adószám igénylése iránti kérelmét az önkormányzati 

hivatal közreműködésével az elnök nyújtja be a MÁK-hoz. 

 

15.3. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási 

és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. 

 

15.4. Az adóbevallás elkészítése és NAV felé történő benyújtása az önkormányzati hivatal 

gazdasági vezetője által erre kijelölt dolgozó feladata. 

 

15.5. Az önkormányzati hivatal a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a 

belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontroll-

környezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységet, az információs 

és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert. Belső 

ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben 

meghatározottak szerint kerül sor. 
 

16. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a képviselő-testületi ülést követő 15 napon 

belül megküldi az ülés jegyzőkönyvét a jegyző részére. 
 

17.  A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - 

megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a 

nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 
 

18.  A megállapodás mindhárom fél általi aláírását követő napon lép hatályba. Ezzel 

egyidejűleg hatályát veszti a korábbi együttműködési megállapodás.  
 

19.  Az együttműködési megállapodást Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 15/2018. (I.30.) ÖH számú határozatával, Szerepi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2018. (II.01.) számú határozatával fogadta 

el. 
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20.  A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás 

esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. A helyi 

önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a 

megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül.  

 

 

Szerep, 2018. február 14. 

 

 

 

 

 ………………………………….. …………………………………………… 

 Szerep Községi Önkormányzat Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 polgármestere elnöke 

 

 

 

 

 ………………………………………………… 

 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 

 jegyzője” 

 

 

6./ Előterjesztés a Püspökladány Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Minden évben megkeres bennünket a Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Mindkét 

bizottság tárgyalta.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadta a támogatást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Évek óta ezzel a csekély összeggel tudjuk őket támogatni. Még valakinek kérdés? Aki 

egyetért megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 

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

 

 

22/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben 50. 000.-Ft összegben 

támogatja a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 
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7./ Különfélék 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Csak annyit szeretnék, hogy mivel a költségvetést elfogadtuk, kiírásra kerül a civil 

szervezetek támogatása. Valószínűleg március 20-a lesz a beadási határidő. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A megszokott formában? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ugyanúgy mint tavaly. Egy eljárásrendet kialakítottunk, mindenki megismerte. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 És akkor ugyanúgy kérjük azokat a leiratokat tőlük, bemutatást mindent? Mert az nem 

volt egységes. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Megnézzük a tavalyit, de a fő eljárásrend nem fog változni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tankerület keresett meg bennünket. Képviselő-testületi felhatalmazás nélkül én erre 

nem tudok választ adni. Úgy gondolom hogy a szakmai dolgokra történt pályázatokra semmi 

kifogásunk. Természetes hogy pályázik az iskola. Az iskolaközpontú helyi együttműködés 

támogatása, meg a határon túli pályázat. Ennek csak örülni tudunk. Illet volna a fenntartó 

véleményét, hozzájárulását kikérni. Ez viszont nem történt meg. Rettentően kavalkádban 

vagyunk ezzel a fűtéssel. Nekünk is benne van a TOP-os pályázatunkba. Pályázatot anélkül 

megvalósítani nem lehet, ha nem tudunk mérési adatokat produkálni. Ha nincs benne kazán 

meg fűtési rendszer akkor nem tudunk mérési adatokat produkálni. Ezt a kettőt valahogy 

összhangba kellene hozni. A projektmenedzsere a Tankerületnek azt mondta lehet módosítani. 

Tudnak más infrastrukturális fejlesztést végrehajtani. Tegnap keresett aki a pályázatot készítette 

a Megyénél, ott írták a pályázatokat a Tankerületnek. Még folyamatban van, a TOP-os 

pályázatunk körül nagy kavalkád van, mi sem tudjuk hányadán állunk. Kérelmeztük volna hogy 

áthozzuk a Könyvtárba. Csütörtökön 9 órára van időpontom az Államkincstárhoz. Úgy 

gondolom ezt a kérdés addig hagyjuk már nyitva. Ha megengedik hogy áthozzuk a Könyvtárba 

a fűtést, akkor a TOP-os pályázatunk teljes egészében meg tud valósulni. Akkor nincs akadálya, 

hogy az iskola ezt hajtsa végre. Ha ehhez nem járulnak hozzá, akkor pedig javasoltam a 

pályázatíróknak hogy itt a TOP-os pályázatban nincs benne az üvegfal cseréje, valamint az 

aulának a tetőtér szigetelése. Akkor ezt valósítsák meg az EFOP-os pályázatból.  

 

Szabó László képviselő 

 Ami legfrissebbet tudok. A szakmai dolgokkal semmi probléma nincs. Ugyanezt az 

EFOP-os pályázatot beszélgetjük mi is. Tudom a problémát, hogy a kettőnek ugyanaz a 

tartalma. A Tankerületnél a kivitelezési terveket is elkészítették. Nem nagyon tudnak mit lépni. 

A másik épületről is beszélgettünk igazgató asszonnyal, de mindaddig amíg az épület sorsa nem 

tisztázódik. Ott is felmérték a kazánokat, az egészet felmérették, ott voltak január elején. Nekik 

is ez a fő gondjuk, szeretnék ugyanezt a pályázatot befejezni. Hatalmas kérdés az, ha át tudnánk 
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tenni ezt a pénzt a Könyvtárra, akkor a 21 milliós EFOP-os pénz itt maradna, plusz egy épületet 

az önkormányzat fel tudna újítani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze, ez lenne a legjobb. Erre csütörtökön tudunk a Kincstárban pontot tenni, 

Kérelmeztük, hogy áthozzuk a Könyvtárba, akkor elutasították részben, Utána kaptunk egy 

olyan választ hogy kultúrház nem lehet megvalósítási helyszín, ezért átminősítettük 

Könyvtárrá, mert az bevonható. Utána arra hivatkoztak, hogy mivel két épületre adtuk be és 

egy harmadik épületet nem lehet bevonni a TOP-os pályázatba. Ezután kaptunk egy levelet 

hogy elfogadták a módosítási kérelmünket. Tanácstalanok vagyunk, ezért egy személyes 

egyeztetést kezdeményeztünk. Addig várjunk már ezzel. 

 

Szabó László képviselő 

 Én aki részben érintett vagyok azt mondom mindkettőt meg kellene fogni. 21 millió 

forint komoly pénz. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Az a kérdés, hogy a falu milyen előnyt fog ebből élvezni, mert ha ez így folytatódik 

akkor az iskolában ez megvalósul, akkor erre soha többet erre nekünk jogalapunk nem lesz, 

hogy ezt az iskolát visszakérjük. És ez az iskola ott fog állni üresen, mint ahogy ott áll egy éve 

üresen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most a Kossuth utcai iskoláról van szó Balázs. 

 

Szabó László képviselő 

 A Kossuth utcai iskoláról van szó, a másik pedig meg kell nézni hányszor vannak ott a 

gyerekek. Ne kezdjünk felesleges vitát. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csütörtökön tudok nyugodt lélekkel mondani valamit. Mi után nem lettünk 

megkérdezve hogy mire adta be az iskola, tulajdonostól nem kértek hozzájárulást, így a testület 

dolga eldönteni, hogy mit mond. A Tankerület sürget milyen választ adunk.Júliusban átküldtem 

a támogatói szerződést a Tankerületnek. Akkor még te is voltál Laci.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Való igaz, azt kellene tudni át lehet-e hozni a Könyvtárra. 

 

 

Szabó László képviselő 

 Meg kell várnunk a csütörtököt, leülni és kimondani az A vagy B verziót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csütörtökön akkor 13 órakor találkozzunk és hozzunk erről valamilyen döntést egy 

rendkívüli ülés keretében? 
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Szabó László képviselő 

 Szerintem akkor jó lenne így. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete keresett meg minket, hogy 

támogassuk őket. Erről is kérném a véleményeteket. Farkas János aki szerintem tartja velük a 

kapcsolatot. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Udvariban ez egy elég élénk egyesület. Nekik is nehéz a működés. A legkisebb 

támogatási összegnek is örülnek. 

 

Varró Géza képviselő 

 Mintha Mezei László is tagja lenne. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Meg kellene próbálni támogatni őket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 20 ezer forinttal javasolnám támogatni az Egyesületet. Aki ezzel egyetért megkérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

23/2018.(II.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000. Ft, azaz Húszezer forint 

összegben támogatja a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületét az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Március 16-án lesz Rácz Endrének a könyvbemutatója, támogatást nem kért, de az 

állófogadással támogatnánk a rendezvényt. Ezt követő napon Érkörtvélyesen lesz a március 15-

i ünnepi megemlékezés. Kimegyünk mi is viszünk egy címeres magyar zászlót ajándékba. 

Jelezzetek már vissza ki az aki tud jönni.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A márciusban tartandó testületi ülésen önálló napirendi pontként tárgyalnánk a 

képviselő úr javaslatát. Javaslom, hogy egyelőre még ne rendelet tervezetként, hanem 

javaslatként. Egyáltalán elfogadja-e a képviselő-testület egy ilyen támogatás bevezetését. Ha 

igen akkor az áprilisi, májusi testületi ülésre a rendelet tervezet is elkészül. 

 

Szabó László képviselő 

 Jó, rendben. 
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Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Kértem segítsége a 7. osztályosok farsangjához, szeretném megköszönni mindenkinek 

a támogatást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.48 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


