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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 27-i ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:29-49 

 rendelete: 6-7 

 
  

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 a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számáról és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda ötéves továbbképzési 

programjának elfogadására 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

4./ Előterjesztés a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátásáról szóló 11/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Szerep község címere tárgyú rendelet újraszabályozásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés a települési támogatások rendszeréről szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szabó László képviselő 

9./ Különfélék 

 
 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 
 

29/2018.(III.27.) számú határozat: 

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

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

30/2018.(III.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 



 2 

1.) a 2018/2019. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban határozza 

meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály szerinti 

átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 

2.) az óvodai beiratkozás időpontját  

 

 2018. május 7. (hétfő),  

 

 2018. május 8. (kedd),  

 

 2018. május 9. (szerda) napjára tűzi ki. 

 

3.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a Szerepi 

Kelemen Hétpettyes Óvoda, valamint a Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szerepi Kirendeltségének hirdetőtábláján közzéteszi. 

 

Határidő: 1. pont – 2018. szeptember 1-jéig folyamatos 

  2. pont – 2018. május 10. 

  3. pont – 2018. április 2.  

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 

31/2018.(III.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

továbbképzési programját felülvizsgálta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.   

 

Felelős: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető   

Határidő: folyamatos   

 

32/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bácsó Balázsné 

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

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Gazdakör támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

33/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja a Gazdakör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

34/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000.-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Polgárőrség pályázatát. 
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Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

35/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs és Varró 

Géza képviselőknek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, 

az érintettet kizárja a Szerepi Református Egyházközség támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

36/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000.-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Református Egyházközség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

37/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóthné Verő Tünde 

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

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Birkózó Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

38/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Birkózó Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

39/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs képviselőnek 

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

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Nyugdíjas Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

40/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Nyugdíjas Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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41/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja az ÉKE Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

42/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Szabó László képviselőnek 

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

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Sport Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

43/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 350.000.-Ft, azaz Háromszázötvenezer 

forint összegben támogatja a Szerepi Sportegyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

44/2018.(III.27) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Kenéz Szilvia Magdolna 

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

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

45/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

46/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sorsfordítók Egyesület pályázatának 

tényszerű elbírálása érdekében kéri az Egyesület cégbejegyzési okiratát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

47/2018.(III.27.) számú határozat: 
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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. április 30.  

felelős: polgármester   

 

48/2018.(III.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést a települési támogatások 

rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosításáról a novemberi rendes ülésre elnapolja. 

 

Határidő: 2018. november 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

49/2018.(III.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a G.R.S Security Kft. árajánlatát, 

hozzájárul ahhoz, hogy az árajánlatban szereplő tételek 562.000.-Ft-ÁFA összegben kifizetésre 

kerüljenek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27-i üléséről, 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Tanácskozótermében, 

Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

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

Magdolna alpolgármester, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő képviselő 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.02 órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Mile Tünde Enikő jelezte, hogy családi okok miatt 

nem tud jelen lenni. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 

képviselőből 6 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 a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számáról és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda ötéves továbbképzési 

programjának elfogadására 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

4./ Előterjesztés a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátásáról szóló 11/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Szerep község címere tárgyú rendelet újraszabályozásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés a települési támogatások rendszeréről szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szabó László képviselő 

9./ Különfélék 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 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:  

 

29/2018.(III.27.) számú határozat: 

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

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

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 Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatásáról a határozat 

megküldésre került. Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének támogatásáról a 

határozat szintén megküldésre került.  

Március elején találkoztunk kétszer is rendkívüli ülés keretében. 13-án volt a lakóotthon 

működéséről szóló ünnepélyes rendezvény megnyitása a Püspökladányi Művelődési Házban. 

Itt kaptunk egy kis egy tájékoztatót, megnézhettük a látványterveket. A közbeszerzése kiírásra 

került. Második fordulóban helyszíni bejárás keretében két vállalkozó is jelen volt. Bízunk 

benne hogy hamarosan elkezdik. Társulási Tanács ülés volt ahol a Segítő Kezek költségvetése 

került elfogadásra. A Fejlesztési Ügynökséggel volt megbeszélésünk. Március 7-én a szerződés 

aláírásra került Földes Nagyközség  Önkormányzatával a temetőrész eladására. Március 15-én 

településszintű ünnepséget tartottunk. Viszonylag nagy létszámmal voltak jelen a lakosság 

köréből. 16-án nagysikerű könyvbemutató volt a Templomban Rácz Endrének. 17-én 

Érkörtvélyes testvértelepülésünkön voltunk március 15-i megemlékezésen. A magyar zászlót 

elvittük nekik ajándékba aminek nagyon örültek. Ezt követte a pár napos áramszünet. Ami 

engem eltökélt arra, hogy ha legközelebb tartunk egy közmeghallgatást és az EON képviselőit 

hívjuk meg. Mert egyik az, hogy ugyanazokról az oszlopokról van szó mint 5 évvel ezelőtt, a 

lakosság háborgását nem rajtunk kellene leverni. Nagyrészt hibáztatom a gazdákat, a 

falugazdász is felhívhatná a figyelmüket, hogy beszántják az oszlopok körüli területet és ezért 

lazulnak meg az oszlopok.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A falugazdász ebben az esetben mit tud tenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy gondolom ő találkozik közvetlenül a gazdákkal. Egy közmeghallgatást tervezünk 

a közeljövőben. A lakosság kedélyeit is le kell csillapítani. A legnagyobb problémát Hosszúhát 

okozta, a Szociális Otthon. Melegedőt nyitottunk. Nagy a felháborodásom a 

Katasztrófavédelem felé mert csinálni semmit nem csinálnak. Vizet kértünk volna tőlük, mert 

Szerepen nem jött vissza a víz, azt mondták menjünk a Segítő Kezekhez vízért, mert ők nem 
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adnak, hogy ballonban tudjunk Hosszúhátra kivinni. Azt hitték hogy a Segítő Kezekhez tartozik 

a Szociális Otthon, de én úgy gondolom ilyen esetben teljesen mindegy hova tartozik, az hogy 

adok egy pár ballon vizet az egy alapvető emberi dolog. Végül is abban segítettek, hogy azonnal 

kaptunk egy aggregátort Hosszúhátra a Szociális Otthonba, hogy a fűtést meg lehessen oldani 

a másik épületben is. 5 évente fel kell készülnünk egy ilyen helyzetre. 

 

Varró Géza képviselő 

 Vennünk kell egy aggregátort. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Pontosan ez a tanulság Géza. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mennyibe kerül egy ilyen nagyteljesítményű aggregátor? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ami egy családi házra elég, az kb. 39 ezer forint. Az EON-nál a kapcsolattartónk tényleg 

végig tájékoztatott, amíg le nem merül a telefonom. Valamint a Rendőrség volt az aki nagyon 

korrekt volt még. A lakosságot is az ő segítségükkel tudtuk tájékoztatni. 

 

2./ Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az 

óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a Népjóléti Bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadta a határozati jevaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem újkeletű dolog. Jogszabály határozza meg, hogy a fenntartónak meg kell határozni 

a beiratkozás időpontját. Van-e kérdés, javaslat? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A Népjóléti bizottság ülésén is tájékoztattam a bizottság tagjait. Az óvoda életében nagy 

dolog lesz az intézményi átszervezés, a mini bölcsődének a megszervezése. Jelenleg a 

kivitelezés a végső stádiumban van. Viszont mivel intézményi átszervezésről beszélünk és egy 

többcélú intézmény kerül kialakításra, a jogszabály előírja, hogy legkésőbb május 31-ig a 

fenntartónak meg kell hoznia a szükséges döntést. A döntést csak akkor tudja a fenntartó 

meghozni, ha különböző véleményező közösségek a véleményüket elmondják. Célszerű lenne 

a képviselő-testületnek a szándéknyilatkozatot egy rendkívüli testületi ülés keretében meghozni 

április közepén, hogy elegendő idő legyen a véleményeztető eljárásra. Május végén 

meghoznánk a végleges döntést és ezt követően lesz a működési engedély beszerzése. Egy 

hosszadalmas eljárás lesz.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szeretném ha szeptemberben megindulna és pontosan azért legyenek meg időben a 

papírok, hogy normatívát tudjunk igényelni. És hogy megkapjuk hogy megérkezzen a 

pótnormatíva ne csak januárban, mert saját zsebből finanszírozni nem fogjuk tudni. 
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Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 Május 15-ig lehet úgy normatívát módosítani, hogy meg is érkezzen.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Holnap lesz hivatalosan a műszaki átadás átvétele a mini bölcsődének. Április 4-e a 

hivatalos átadása, és akkor én úgy gondolom elkezdhetjük a rendkívüli testületi ülést. A legelső, 

hogy az alapító okirat kerüljön módosításra. Ha az elfogadásra kerül azután tudunk normatívát 

is igényelni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Először szándéknyilatkozatot kell megfogalmazni. Maga az előterjesztés kész van. Ezt 

követően mondják el véleményüket a véleményező közösségek. Ezután lesz majd a végleges 

döntés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Visszatérve az óvodai beiratkozás időpontjára aki a határozati javaslat szerint elfogadja, 

szavazásra teszem fel. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

30/2018.(III.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 

4.) a 2018/2019. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban határozza 

meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály szerinti 

átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 

5.) az óvodai beiratkozás időpontját  

 

 2018. május 7. (hétfő),  

 

 2018. május 8. (kedd),  

 

 2018. május 9. (szerda) napjára tűzi ki. 

 

6.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a Szerepi 

Kelemen Hétpettyes Óvoda, valamint a Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szerepi Kirendeltségének hirdetőtábláján közzéteszi. 

 

Határidő: 1. pont – 2018. szeptember 1-jéig folyamatos 

  2. pont – 2018. május 10. 

  3. pont – 2018. április 2.  

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 

 

3./ Előterjesztés a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda ötéves továbbképzési 

programjának elfogadására 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta Népjóléti bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezt is elfogadásra javasolta a bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez is egy abszolút szakmai dolog. Szintén jogszabály szabályoz le. Ehhez nem igen van 

hozzáfűzni való. Kérdés, hozzászólás? Aki a határozati javaslatot elfogadja megkérem 

szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

31/2018.(III.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 

továbbképzési programját felülvizsgálta és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.   

Felelős: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető   

Határidő: folyamatos   

 

4./ Előterjesztés a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Először elmondanám mi az amit elfogadott mindkét bizottság. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Egyenként menjünk végig a civil szervezeteknél és mindegyiknél elmondja a bizottság 

mit javasolt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az első nálam a Gazdakör. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 50 ezer forintot javasolt a bizottság.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem van egy olyan emlékem, hogy amikor tárgyaltuk a költségvetést, ott az 1700 

ezer forint támogatás elég szépen meg lett nyírbálva. És akkor ott meg is lett beszélve melyik 

civil szervezet mond le arról hogy nem fog igényelni támogatást és akkor előre láthatólag kinek 

mennyi támogatás kell. Most megint ott tartunk hogy az 1,7 millió forintot keressük. Nem 

kerestem elő a papírokat, de úgy emlékszem a Gazdakör és az egyház nem kérnek támogatást.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A Hamvas is lemondott 50%-ról. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel szemben mégis meggondolták magukat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdakörre gondolsz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az összes civil szervezetre.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elég érdekes, igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Edit előtte körbe kérdezte a civil szervezetek vezetőit kb. milyen támogatást fognak 

igényelni, mennyi az ami szükséges a működésükhöz és annak alapján lett lecsökkentve. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezt elfogadta mindkét bizottság és a testület is, úgy lett 1200 ezer forint. A Gazdakör 

tavaly 100 ezer forintot kapott, úgy lett most 50 ezer forint. 

 

Szabó László képviselő 

 Nem kérdeztetek meg előtte, hogy mi mennyit igénylünk, a focicsapat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mert nem voltál itt sosem. 

 

Szabó László képviselő 

 Ez egy kicsit túlzás, mert a többi civil szervezet vezetője sem volt itt. Gondolom nem a 

gyűlés kérdése volt és tudomásom szerint a tegnapi gyűlésről hiányoztam. Meg lehet nézni a 

jegyzőkönyveket. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem voltál itt amikor beszéltük.  

 

Szabó László képviselő 

 Nekem az aggályom ugyanez. Az 1200 ezer forintot szeretném visszaállítani 1700 ezer 

forintra. Még pedig van is egy javaslatom honnan lehetne ezt növelni. Átnéztem a költségvetést 

és látom, hogy a tornaterem bevételénél 2160 ezer forint szerepel, összeadtam a teljesített 

testnevelés órákat, illetve a várhatóakat és az egyéb bérleti bevételeket, a focisták fizettek eddig 

90 ezer forintot, birkózók is fizettek 100 ezer forintot. 2900 ezer forint fog realizálódni. Durván 

700 ezer forint. Amit kértek a civil szervezetek azt teljesítsük. Én így látom igazságosnak. A 

következő évben minden civil szervezet számoljon el tételesen hogy azt a bizonyos összeget 

hogyan és mire költötte.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A civil szervezetek elkészítettek egy tájékoztatót, amikor elszámoltak számlával. Írásos 

beszámoló van minden civil szervezetnek. Ezek elkészültek. 

 

Szabó László képviselő 
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 Nekem ez a javaslatom. Gondolkozzatok el rajta, szerintem ez így lesz jó. Nem a focijét 

kevesellem, mindenkijét kevesellem, ugyanis szükség van a civil szervezetekre. Ezeket az 

embereket próbáljuk meg összefogni amíg tudjuk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van egy elfogadott költségvetésünk, abban 1200 ezer forint van. Egyelőre ezt osszuk 

fel és abban az esetben ha a képviselő-testületnek olyan szándéka van hogy átcsoportosítást 

hajtson végre.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Erre koncentráltunk mi is tegnap. Próbáltunk a keretek között maradni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Gyakorlatilag ha 500-600 ezer forint átcsoportosításra kerül ismételten ki tudjuk írni a 

pályázatot. Minden további nélkül meg tudjuk ezt oldani, viszont jobb lenne ha itt lenne a 

pénzügyi iroda vezetője is mert költségvetést érintő átcsoportosítást akarunk.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor 50 ezer forintot javasoltak a bizottságok a Gazdakörnek. Más véleményetek? 

Polgárőrség? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tavaly 400 ezer forintot kértek, most 200 ezer forintot, és ennyit is javasolt nekik a 

bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más javaslat? Azt mondanám hogy 50 ezer forinttal le merném csökkenteni. Most 

kapták meg év elején a 300 ezer forintot is. Kapnak állami támogatást is és ha nem lesz elég 

nekik a támogatás a következő félévben pályázhatnak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyetértek. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Komoly gond az, hogy a civil szervezeteink nem is próbálnak más forrásokat keríteni. 

Higgyétek el más forrásból is lehetne segítséget kérni. Szerintem a Nyugdíjas Egyesületnek sok 

lehetősége lenne, mégis soha mástól pénzt, támogatást nem kérnek. Kifejezetten csak az 

Önkormányzattól. Szemléletváltásra lenne szükség. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Csatlakoznék ahhoz amit Balázs mond. Nekem is eszembe jutott hogy egy civil 

információs irodából érdemes lenne valakit elhívni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szilvi nem indulok ki másból csak a LEADER pályázatokból. Láttam hogy a civil 

szervezeteknek is lesz lehetőségük pályázni. Ami visszafogja őket hogy 10% önerő kell hozzá 

és utófinanszírozásos. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 De január elején voltak pályázatok ahová nem kellett önerő. 
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Győri Balázs képviselő 

 Az önerőre visszatérve, hogy honnan? Amit innen kérnek az önkormányzattól, azt be 

tudják forgatni az önerőbe. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottságok a Gazdakörnek 50 ezer forintot javasoltak. A Polgárőrségnek 200 ezer 

forintot. Szerepi Református Egyházközségnek 150 ezer forintot, Birkózó Egyesületnek 200 

ezer forintot, Nyugdíjas Egyesületnek 100 ezer forintot, az ÉKE Egyesületnek 50 ezer forintot, 

Sportegyesületnek 300 ezer forintot, Hamvas 100 ezer forintot, Sorsfordítók Egyesülete 50 ezer 

forintot javasoltunk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Még egy határozat megfogalmazódott, hogy a birkózóknak hetente két alkalommal 

biztosítsunk ingyenes teremhasználatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Birkózó és Sportegyesület használja a tornatermet. Volt egy olyan döntésünk hogy 

minden civil szervezet évente 3 alkalommal megkapja a buszt. A támogatásoknál ezt is vegyük 

figyelembe. A Nyugdíjas Egyesület bejelentette a busz igénylését. Ezt is le kell szabályozni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azt is figyelembe kell venni milyen rendezvényeik vannak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szokásos. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ők sokat mennek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mennek nagyon sokat, de az mind itt csapódik le. Valahogy húzzunk egy határt. Minden 

civil szervezet egységesen legyen támogatva. 

 

Szabó László képviselő 

 Teljesen igazat adok ebben. Tavaly például a sport azért nem kérte a buszt mert tudtuk, 

hogy ennyi pénzt kaptunk és azt mondtuk ne legyünk telhetetlenek. A beszámolókat azért 

kellene kérni a civil szervezetektől, mert látnánk hogy milyen próbálkozásokat tettek, hogy 

bevételt, támogatást szerezzenek. Az utazós civil szervezetek akik megkapják a buszt, legyenek 

mérsékletesek és azt az összeget vegyék ki a kért összegből. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Vagy akkor adjunk inkább 50 ezer forinttal többet, de akkor ne tartsanak igényt a buszra. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A Hamvas nem fér be a buszba, annak nincs értelme hogy kétszer forduljon a busz. 

Arról nem is beszélve, hogy az is teher hogy hétvégén kérjük meg Karcsit hogy vigyen el 

bennünket. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 
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 Amikor visszaállítottuk a tiszteletdíjakat megbeszéltük, hogy mindenki támogatja azt a 

civil szervezetet amelyiket szeretné. Ezt csak mellékesen jegyeztem meg, hogy itt az idő. 

 

Szabó László képviselő 

 És van aki támogatja is csak nem mondja. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Csak az önkormányzati támogatásból működni hosszú távon nem megy. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor jussunk dűlőre. Gazdakörnek 50 ezer forintot javasolt a bizottság.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Támogatom. 

 

Bácsó Balázsné képviselő  

 Az 50 ezer forintot is azért kérték mert országos díjat kell fizetniük. Bejelentem az 

ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Bácsó Balázsné 

ne vegyen részt? A Képviselő-testület 6 tagjából 5 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 5 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bácsó Balázsné 

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

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Gazdakör támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a Gazdakörnek az 50 ezer forint összegű támogatást javasolja megkérem szavazzon. 

A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

33/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja a Gazdakör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Polgárőrségnek 200 ezer forint lett javasolva. Én 150 ezer forintot javasolnék. Aki a 

módosító javaslattal egyetért megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 
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jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

34/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000.-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Polgárőrség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerepi Református Egyházközségnek 150 ezer forintot javasolt a Bizottság. A tavalyi 

évben az egyház nem vette igénybe a buszt. Van-e más javaslat?  

 

Győri Balázs képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Varró Géza képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja az érintettséget megkérem szavazzon. Ki az aki egyetért azzal hogy 

érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Győri Balázs és Varró Géza ne vegyen részt? A 

Képviselő-testület 6 tagjából 4 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs és Varró 

Géza képviselőknek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, 

az érintettet kizárja a Szerepi Református Egyházközség támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a 150 ezer forintot megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

36/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000.-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Református Egyházközség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Birkózó Egyesületnek 200 ezer forintot javasoltak a bizottságok. A teremhasználatot 

hogyan határozta meg a bizottság? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Heti kétszer 2 óra. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyszer 2 órát szoktak. Péntekente van nekik edzés. Bejelentem az ügyben a személyes 

érintettségemet.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Tóthné Verő 

Tünde ne vegyen részt? A Képviselő-testület 6 tagjából 5 fő vett részt a szavazásban, a 

javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

37/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóthné Verő Tünde 

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

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Birkózó Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Szerepi Birkózó Egyesület pályázatát, és heti egyszer 2 óra ingyenes tornaterem 

használatot. aki ezzel egyetért azt megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. 

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

határozatot hozták: 

 

38/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Birkózó Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nyugdíjas Egyesületnek 100 ezer forint lett javasolva.  

 

Varró Géza képviselő 

 250 ezer forintot kértek és 100 ezer forintot javasoltunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javasolnám, hogy legyen 100 ezer forint a támogatás, és a buszt nem kapják meg. 
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Egy rendezvényre adták be a pályázatot, más találkozóra nem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Támogatom. A rendezvényeik is belépősek. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Győri Balázs ne 

vegyen részt? A Képviselő-testület 6 tagjából 5 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs képviselőnek 

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

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Nyugdíjas Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Szerepi Nyugdíjas Egyesült pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem szavazzon. 

A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

40/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Nyugdíjas Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ÉKE 50 ezer forint támogatást javasolt a bizottság. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Nem kapnak valami támogatást Száva Vincétől? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. Központilag kapnak adományban ruhát, meg bútort. Besegítünk a fuvarban. Más 

vélemény, javaslat van-e? Aki egyetért megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 
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41/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja az ÉKE Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sportegyesület 600 ezer forintot kért és 300 ezer forintot javasolt a bizottság. 300 ezer 

forintot javasolnék. 

 

Szabó László képviselő 

 Ami miatt többet kértem mint tavaly az a defibrillátor. Kötelező, hogy a pálya szélén 

legyen defibrillátor. Azt mi betennénk a tornaterembe és beszéltem Székely Lászlóval aki 

vállalja, hogy elvégzi a tanfolyamot. 50 ezer forint az önerő, illetve kiképzik azt az embert aki 

kezelheti. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Emeljük meg 350 ezer forintra. 

 

Szabó László képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Szabó László ne 

vegyen részt? A Képviselő-testület 6 tagjából 5 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Szabó László képviselőnek 

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

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a Spor 

Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3500.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Szerepi Sportegyesület pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem szavazzon. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

43/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 350.000.-Ft, azaz Háromszázötvenezer 

forint összegben támogatja a Szerepi Sportegyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hamvas Hagyományőrző Népdalkör 100 ezer forintot javasolt a bizottság. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Bejelentem az ügyben az érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Kenéz Szilvia 

Magdolna ne vegyen részt? A Képviselő-testület 6 tagjából 5 fő vett részt a szavazásban, a 

javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

44/2018.(III.27) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Kenéz Szilvia Magdolna 

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

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem 

szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

45/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerepi Sorsfordítók Egyesület. Működik ez még mindig? Valóban Krisztián lett az 

elnök? Látott valaki erről papírt? Mutassa be a cégbejegyzést. A tavalyi rendezvényüket sem 

láttuk.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Számoljon be polgármester asszonynak. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Mutassa be a tevékenységét. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Mindegyik más civil szervezetről van információnk, tudjuk, hogy működnek, be vannak 

jegyezve. Nem javaslok nekik semmit.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Kérhetünk adatokat a pályázati adatlap szerint is.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mutassa be a cégbejegyzést, képviseletre jogosult személyt, utána tudunk dönteni. A 

záradékban megfogalmazott feltétel miszerint plusz adatokat kérhet a képviselő-testület, ezzel 

élni kíván. Aki ezzel egyetért megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

46/2018.(III.27.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sorsfordítók Egyesület pályázatának 

tényszerű elbírálása érdekében kéri az Egyesület cégbejegyzési okiratát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

5./ Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 

11/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé a rendelet módosítást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt kitárgyaltuk. Kérdés, észrevétel? Ezt kitárgyalta mindkét bizottság. Aki elfogadja 

megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2018 (III.28.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásról szóló  

11/2016(VII.14) önkormányzati rendelet módosításáról  

  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 

88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1.) bekezdés 19. pontja és a hulladékról szóló 2012. 
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évi CLXXXV. törvény 33.§ (1.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1.§  

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 11/2016 (VII. 14.) 

önkormányzat rendelet 5.§-a (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„ (8) A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék) 

elhelyezésére a képviselő-testület a 3. § (3) bekezdésben meghatározott létesítményt jelöli ki. 

Közszolgáltató a zöldhulladék elhelyezésének lehetőségét az általa üzemeltetett létesítményben 

egész évben, folyamatosan biztosítja, a fenyőfa hulladékot január hónapban két alkalommal- 

előre meghatározott időpontokban – elszállítja.”  

2.§. 

Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

  

Tóthné Verő Tünde                                                                                   Keserű László     

polgármester                                                                                               jegyző  

 

6./ Szerep község címere tárgyú rendelet újraszabályozásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolta a bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a rendelet módosítást megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 

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

következő rendeletet alkották: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(III.28.) önkormányzati 
rendelete 

 
Szerep község címeréről 

 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés i) foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
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(1) Szerep község címere: a címerpajzs alsó harmadát elfoglaló zöld pázsiton kivont, 
görbe kardra tűzött török fejjel jobbra léptető vitéz látható. A címerpajzs színe ezüst, 
a vitéz sárga csizmát, vörös ruhát és kék dolmányt visel, lova barna. 
 
(2) Címermellékletként alkalmazható: a címerpajzs felett vitézi nyílt sisak, amelynek 
rangjelző koronájából jobbjában görbe kardot, bal kezében pedig levágott török fejet 
tartó vitéz emelkedik ki. A sisakból jobbról vörös-arany, balról kék-ezüst sisaktakarók 
indulnak. 
 
(3) A címer grafikai megoldását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 
2. § 

 
(1)  A címert – a 3. §-ban meghatározottak szerint – kizárólag esztétikai és utaló 
jelképként szabad felhasználni. 
 
(2)  A címer használható: 

 
a) képviselő-testületi meghívókon, 
 
b) a képviselő-testület és a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati 
szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken, 
 
c) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a 
településre utaló emléktárgyakon, 
 
d) a képviselő-testület által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapokon, 
kitüntető és emlékérmeken,  
 
e) ünnepségeken, rendezvényeken, 
 
f) hazai és nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandákban, 
 
g) a képviselő-testület bizottságai, továbbá a Hivatal tisztségviselői által a 
képviselő-testület megbízásából eredő tevékenységük során használt 
levélpapíron, 
 
h) az oktatási és közművelődési intézményekben, mint városunkat jelképező 
szimbólumok, 
 
i) az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával – külön engedély 
alapján – nem önkormányzati szervek által is. 

 
(3)  A címer hivatalos, hatósági tevékenység és eljárás során nem alkalmazható. 
 

3. § 
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(1)  A címer 2. § (2) bekezdésétől eltérő használatát – kérelemre – a polgármester 
engedélyezi. Az engedély esetenkénti felhasználására, vagy hosszabb időtartamra 
egyaránt adható. 
 
(2)  A címert csak hiteles alakban, méretarányosan szabad ábrázolni, használni: 

a) színesen, a színek megtartásával, vagy 
b) fekete-fehér grafikában. 

 
(3)  Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor 
engedélyezhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag színeiben, illetve 
nyomdai előállítás esetén fekete-fehér színben kerüljön ábrázolásra és felhasználásra 
a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával. 

 
 

4. § 
 
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

 
a) a kérelmező nevét és címét, 
 
b) a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját, mennyiségét 
és időtartamát, 
 
c) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, 
 
d) a címerrel díszített tárgy mintáját és annak egy fénykép-másolatát, 
 

 
(2)  A címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat vagy 
forgalomba-hozatal módja, körülményei alapján a felhasználás méltatlan, ízléstelen, a 
közfelfogás szerinti jó erkölcsbe ütköző. 
 
(3)  Ha a kérelem a 4. § (1) bekezdés szerinti tartalmi elemeket tartalmazza és annak 
teljesítése nem ütközik a 4. § (2) bekezdésébe, akkor a polgármester az engedélyt 
megadja. 

 
(4)  A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

 
a) az engedélyes megnevezését és címét, 
 
b) a felhasználási cél megjelölését, 
 
c) a felhasználás idejét, illetve időtartamát, 
 
d) a terjesztés, forgalomba-hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó és 
az esetleges egyéb kikötéseket, 
 

(5)  A címer használatára kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást köteles 
vezetni. 
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5. § 
 

(1) A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a 
címer használatára méltatlanná vált. 

 
6. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a Szerep község címeréről szóló 19/2017( XI.01) számú 
önkormányzati rendelet. 
          
     
    Tóthné Verő Tünde                                                    Keserű László 
             polgármester                                                               jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  
 
 
Keserű László 
      jegyző 

 
1. számú melléklet 
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7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudom hányadik alkalommal szavazunk róla. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 És még fogunk is. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Egész évben. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez nem fog megoldódni szerintem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kiírjuk negyedévente a pályázatot. Kérdés? Aki elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

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

 

 



 26 

47/2018.(III.27.) 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. április 30.  

felelős: polgármester   
 

 

8./ Előterjesztés a települési támogatások rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Térjen vissza a testület novemberben rá, ez volt a bizottság javaslata. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel? 

 

Szabó László képviselő 

 Én beterjesztettem. Ez novemberben is állni fog, ugyanez a javaslatom. 5-6 embert érint 

ebben az évben, leírtam milyen költségekkel jár. Tudomásul veszem a többség javaslatát. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Meglátjuk, hogy a szociális keret hogy fog alakulni. Jó ötlet. 

 

Szabó László képviselő 

 Egy évet megint elvesztegetünk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Bizottsági ülésen mindenki hozzászólt. Ezt a felmenő rendszert egy olyan szociális keret 

terhére ami teljesen bizonytalan nem szabad elindítani. Lehet nem is lesz szociális keret. Sajnos 

hogy ilyen dolgokkal kellene megfogni a továbbtanulást. Az lenne a legjobb ha azokat 

támogatnánk akik ténylegesen eljárnak középiskolába tanulni. Nem kevés feladatot ró a 

hivatalra. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A bizottsági tagoknak az volt az egyöntetű álláspontja, hogy mi után nem tudjuk milyen 

elképzelések vannak a jövőre nézve az önkormányzattal, szociális kerettel kapcsolatban. 

Célszerű kivárni. Szeptember, november környékén már lehet látni milyen hosszú távú terveket 

fognak megvalósítani. Ezért fogalmazódott meg, hogy novemberben térjünk vissza egy hosszú 

távú elköteleződésnek, nehogy az legyen most elfogadunk egy rendelet módosítást és olyan 

változások lesznek az önkormányzati rendszerben ami plusz terheket ró az önkormányzatra. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Ez pont olyan mint a számlavezetés. Állunk és várunk. A bizottság javaslatát teszem fel 

szavazásra, hogy novemberre elnapoljuk ennek az előterjesztésnek a tárgyalását. Aki ezzel 

egyetért megkérem szavazzon. 

 

48/2018.(III.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést a települési támogatások 

rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosításáról a novemberi rendes ülésre elnapolja. 

 

Határidő: 2018. november 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

9./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt egy határozatunk, hogy kamerát kérünk a temetőhöz és a piactérhez. Most érkezett 

meg az árajánlat, felmérték. Március 31-ig van lehetőség erre az árajánlatra. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolta az árajánlatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon kellene mindkét helyre. Aki elfogadja az árajánlatot megkérem szavazzon. 

 

 

49/2018.(III.27.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a G.R.S Security Kft. árajánlatát, 

hozzájárul ahhoz, hogy az árajánlatban szereplő tételek 562.000.-Ft-ÁFA összegben kifizetésre 

kerüljenek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Április 4-én lesz az átadója a mini bölcsődének, orvosi rendelőnek és egészségháznak. 

Használatbavételi engedélyt kell rá kérnünk. Két hét türelem még, és átköltözhet doktornő és 

Edit is. Az állófogadás az Életházban lesz, 50 fő meghívott vendég van. 

 

Szabó László képviselő úr elhagyta az üléstermet. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A körzeti megbízott többször is járhatna az állomás környékén. Az egy tranzit hely. 

 

Varró Géza képviselő 

 Hajnalban is járkálnak a vasútállomásnál. Azt szeretném kérdezni, hogy a rezsi 

támogatást mikor kapják meg? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megemelték a tavalyi évi szociális tüzelőanyag támogatást 2 milliárddal, ebben tudták 

le. 
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Gondolom a 2018-os szociális tüzelőanyag támogatáshoz tesznek hozzá. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mondja a televízió és a lakosok jönnek és érdeklődnek.4-én várunk mindenkit 

szeretettel az átadóra. Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.38 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 

 

  


