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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 1-i ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:24 

 rendelete:  

 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

 

1./ Tájékoztató TOP-3.2.1-15 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

pályázatról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester /szóbeli előterjesztés alapján/ 

 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 
 

24/2018.(III.01.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 1-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 1-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, 

Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Bácsó Balázsné és Győri Balázs képviselő 

 

 

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 5 jelen van. A napirendi pontokra az alábbiak szerint 

teszek javaslatot: 

 

 

1./ Tájékoztató TOP-3.2.1-15 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

pályázatról 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

24/2018.(III.01.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. március 1-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

1./ Tájékoztató TOP-3.2.1-15 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

pályázatról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 A Magyar Államkincstárban voltunk egyeztetésen, egyetlenegy dolog volt a lényeges 

pont, hogy amire beadtuk, illetve a mérési értékek meg vannak adva, ezek csak akkor 

teljesülhetnek ha mi csináljuk meg a kazánt és a fűtést is. Ha ezt kivesszük adhatjuk vissza a 

pályázatot úgy ahogy van. Másképp ezt nem lehet megvalósítani. 113 millió forintot nyertünk. 

Most már azért tisztultak le előttünk dolgok és az a lényege, végig gondoltam azt is mi lenne 

ha visszaadnánk. Egyik az hogy nekünk a hivatal épülete is benne van nemcsak az iskola, tehát 

2 épületről van szó. A másik az hogy 2 millió forintot a pályázat előkészítéséért már kifizettünk 

és folyamatban vannak a tervek készítése. A hivatal úgy tudom már teljes egészében készen 

van, az iskolának a gépészet híja van, pontosan emiatt, hogy ezt tisztázzuk le. 5 millió forint 

visszafizetésünk lenne, amit nem biztos hogy a mi költségvetésünk megengedne, hogy ennyit 

kidobjunk az ablakon. 

 

Szabó László képviselő 

 Ma volt képviselő úrnál, nemcsak ebben az ügyben. Beszélgettünk erről, mert nem 

egyszerű dolog ez. Azt mondta mindenféleképpen próbáljuk meg hogy maradjon itt mindkét 

összeg. Ők most azon dolgoznak. Nekem egy úriember említette aki ebben tud segíteni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kordeák György a Megyén a pályázatíróknak a vezetője. 

 

Szabó László képviselő 

 Próbálják a pályázatot úgy összehozni, hogy ne engedjük el a 21 millió forintot és ne 

engedjük el a másikat sem. Ez mind Szerepre jönne és lehet soha többet nem kapunk rá pénzt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én is egyeztettem Kordeák Györggyel, ő készítette a Tankerületnek a pályázatot. 

Mondtam neki hogy tudomásom szerint lehet mást kérni az infrastruktúra fejlesztésbe. Teljes 

egészében kihagyták a nagy üvegfalat, illetve az aula tetőtéri részét. Ha arra át tudná váltani a 

Tankerület akkor teljes egészében megvalósulna. Elindulhatunk mi most módosítási 

kérelemmel, felküldik a Minisztériumnak, ami azt jelenti hónapok fognak elmenni mire 

megkapjuk az elutasító választ, mert senkinek nem hagyják jóvá és ott vagyunk, hogy nem 

fogjuk tudni kivitelezni. Itt az önkormányzat nem tud eltérni a pályázattól, úgy ahogy van, úgy 

kell megvalósítani. 

 

Szabó László képviselő 

 Amit a Tankerülettől tudok, hogy ott meg a pályázati rendszerben egy csomóba adták 

be az egészet, ott meg érint nem tudom hány iskolát. Hatalmas pénz és a fő gond, hogy ott is 

azok az indikátorok, amiket te mondtál. Ott meg attól félnek nagyon, hogy akkor az egész bukni 

fog.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudom mit tudnak ebből kihozni jól.  

 

Szabó László képviselő 

 Nyilván a Tankerület ragaszkodni fog ehhez. De ezt a pénzt csak itt kellene hagyni a 

faluban. Nincsen még olyan a pályázaton belül, amire pénzt tudnánk költeni. Esetleg a hivatalra 

költenénk többet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Nem lehet. Most tisztult le előttem is, hogy készült egy energetikai felmérés a jelenlegi 

állapotról a hivatalnál és az iskolánál is. Van egy tervezett eredmény, ezekkel lett beadva, 

ezekkel az indikátorokkal. Ha nem fogjuk ezt elérni az egész pályázati pénzt visszakérik tőlünk. 

Mi most hiába esünk neki és megcsináljuk, ha nem teljesülnek ezek az indikátorok, nem 

fogadják el, akkor nem 5 milliót, hanem a 113 milliót kell visszafizetni. Ha most visszaadjuk 

az egész pályázatot bukunk 5 milliót és akkor még a hivatal épülete is oda van, nemcsak az 

iskola. Nehéz helyzet. 

 

Szabó László képviselő 

 A pályázatíró egy és ugyanaz volt? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Meddig van határidő egyébként? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az Államkincstárnál azt mondták október 31-ig meg kell csinálnunk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A Tankerület esetében meddig kell válaszolni? A pályázat meddig szól? 

 

Szabó László képviselő 

 Ők már ott tartanak, hogy a szakmai kivitelezési tervet is elkészítették. Már a 

közbeszerzést is megoldották. Ott is van egy teljesítési érték 100%. Nem a Szerepi Iskolára 

vonatkozik, hanem a többire is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem az egész tankerületre, hanem az egészre közösen adták be. 

 

Szabó László képviselő 

 Szerepnek ez hatalmas pénz, mint ahogy a Tankerületnek is. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Valami ehhez hasonló dolog nem történt valahol? Nem tudnánk rákérdezni, hogy ott 

hogy oldották meg? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudok ilyenről. De az a gond, hogy ezek UNIO-s források, nagyon megellenőrzik. 

Ott lesz egy szépséghiba, ha meg is csináljuk, hogy a Takarékkal az egy épületben van. Az 

iskola kap egy 10 cm-es hőszigetelést, kicseréljük a nyílászárót, a Takarék része meg úgy marad 

ahogy van. Elég furcsán fog kinézni. De még az sem érdekelne, csak nem tudom hogyan lehet 

ebből pozitívan kijönni.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Képviselő úr annyit mondott hogy próbáljuk meg úgy csinálni, hogy mindkét pályázat 

itt maradjon? 

 

Szabó László képviselő 
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 Igen. A Tankerületnél azon vannak hogyan tudnák megoldani a pályázatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Két napja beszéltem vele, elmondtam a jelenlegi álláspontunkat. Elmondtam mire 

lehetne még, ami összhangban lenne ezzel az energetikával, hogy a Tankerület mit valósítana 

meg. Azt mondta utána jár ő is mihez tudnak kezdeni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van egy rossz meg egy még rosszabb. 

 

Varró Géza képviselő 

 Kordeák György a pályázatíró? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Megyénél ő pályázatírók vezetője. Ő készítette a Tankerület pályázatát. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ő az aki erre nem tud megoldást? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ő még töri a fejét rajta, de az Államkincstárnál a miénkre biztos hogy nincs megoldás. 

 

Szabó László képviselő 

 Csak azt tudom mondani mi van akkor ha kezdeményezel egy beszélgetést a 

Tankerülettel?  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Laci, a Tankerület tud valamit csinálni? 

 

Szabó László képviselő 

 Nem tudom. Mi nem vagyunk annyira felkészülve, hogy mi csináljunk valamit. Ők talán 

messzebb látnak. Vagy a pályázatíró esetleg. Mert ez tényleg egy patt helyzet. Ennél rosszabb 

nem lehet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én is ezen törtem a fejem, hogy mit csináljunk? Még azon is gondolkoztam, hogy kérek 

a Megyei Önkormányzat Elnökétől egy időpontot, hogy valamit hozzunk összhangba. Hiszen 

az ő kezében fut össze. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Vagy valami állásfoglalást.  

 

Szabó László képviselő 

 És akkor egyeztessetek Kapornai Judittal, úgy menjetek el közösen. Ez nagy felelősség. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenképpen kérek egy időpontot Elnök úrtól és egyeztetek Kapornai Judittal. 

 

Szabó László képviselő 
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 Egy egyeztető tárgyalást hozzatok össze, mert nem igaz, hogy valami kiskaput nem 

találnak. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ráadásul teljesen önhibánkon kívüli, itt nem tudunk dönteni. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Pont ugyanezt mondtam én is. 

 

Szabó László képviselő 

 És akkor bárkinek van mozgástere, a Tankerület változtathat a kiíráson vagy ha mi 

beleegyezünk hogy a Kölcsey utcai iskolát újíthassa föl, csak maradjon itt a pénz. Mindenkinek 

ez az érdeke, a falunak is és a Tankerületnek is. Egyetértünk azzal, hogy vedd fel a kapcsolatot 

a Megyei Közgyűlés elnökével és Kapornai Judittal is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Napok vannak rá. Mert minél hamarabb indítani kellene a közbeszerzést. Mutatták az 

Államkincstárnál hogy van egy összesítő tábla. Ha abba eltérünk az indikátoroktól, az egész 

pályázati pénzt visszakérik. Ellenőrzésre, utóellenőrzésre is számíthatunk. Mindent meg fognak 

nézni. Műszaki tartalmat nem lehet módosítani benne, amivel elment azzal kell megvalósítani. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nagyon jó lenne felújítani a Hivatal épületét, de a legrosszabb verzió az lenne ha a 113 

millió forintot vissza kellene fizetni, mert az csőd. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És nem lehet megbontani hogy csak az iskola részét fizetem vissza, mert egybe mozog 

a kettő.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Semmilyen kockázatot nem lehet felvállalni. Bármilyen kockázata van annak, hogy 

valamilyen visszafizetés van, az a falunak a csődjével lenne egyenlő. Akkor inkább el kell 

engedni a pályázatot. 

 

Szabó László képviselő 

 Már azon is gondolkoztam, ha rábólintunk arra, hogy a Kölcsey utcai iskolát újítsa fel a 

KLIK, ott is van gépészeti rendszer, be tudják tenni a kazánt, a fűtéscsövet. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Lehet hogy ahogy mi sem tudunk változtatni, úgy nekik sem lehet. 

 

Szabó László képviselő 

 De egy intézmény. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha tudna a Tankerület helyszínt módosítani, az lenne a legegyszerűbb. 

Megkérdezhetnéd Laci hogy nem tudnának-e helyszínt módosítani? 

 

Szabó László képviselő 
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 Elmondom, hogy hosszasan beszélgettünk, hogy keresed a kapcsolatot vele és a Megyei 

Önkormányzattal is. Megkérdezem van-e rá mód? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A pénz itt maradna a faluban. 

 

Szabó László képviselő 

 Nem hülyeségből mondtam decemberben, hogy azt az iskolát egy nyaktaggal 

megtoldanánk és egy könnyűszerkezetes épületet építhetnénk mellé. Csak hangosan 

gondolkodom egyébként. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak maradna itt a pénz és ne lenne kihatással az egész Tankerületre. 

 

Szabó László képviselő 

 A Tankerületnek ez egy komplex pályázat. Túl sok közünk nincs hozzá. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Megye írta nekik a pályázatot. Ezek az álláspontok vannak, megpróbáljuk a lehető 

legjobbat kihozni. Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.24 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


