
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. december 13-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:146-153 

 rendelete: 18 

  
  

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 közalkalmazotti jogviszonyról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés„Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése 

Szerepen” tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró döntése 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi üléstervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a 2019. évi startmunka pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./Előterjesztés a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés 70 éven felüliek karácsonyi támogatásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9. Különfélék 

 
 

H A T Á R O Z A T A I 
 

146/2018.(XII.13.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 13-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

147/2018.(XII.13.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

I. hozzájárul ahhoz, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I. 07.) SzCsM 

rendelet 2., 3., 5. sz. melléklete szerint a személyes gondoskodás formáinak 

szakmai létszámnormái alapján, a szociális gondozói státuszban tovább 

foglalkoztassa 2019. január 1-től 2019. június 30-ig tartó jogviszonnyal. 



Szociális étkeztetés szakfeladaton 1 fővel bővíti napi 6 órás jogviszonyban 2018. 

december 14-től 2019. június 30-ig. 

 

II. megbízza a polgármestert, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa elnökének a döntésről szóló határozatot haladéktalanul 

küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

148/2018.(XII.13.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 

azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú 

nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárásban az I. rész tekintetében a 

hiányzó 2.971.673.- Ft pénzügyi fedezetet a pályázat tartalék keretéből biztosítja. 

 
Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

149/2018.(XII.13.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, név szerinti szavazással, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. rész tekintetében: 

 

 

1. „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek 

energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárásban nyilvánítsa érvényesnek a SZIRA-AQUA Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4150 Püspökladány, 

Táncsics Mihály utca 10.) ajánlattevő ajánlatát az 1. rész tekintetében. 

 

2.  „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú 

épületek energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás 1. részét nyilvánítsa eredményesnek, amennyiben a 

hiányzó pénzügyi fedezet biztosításra kerül. 

  

3.  „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú 

épületek energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás nyerteseként a SZIRA-AQUA Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4150 Püspökladány, 

Táncsics Mihály utca 10.) ajánlattevőt jelölje meg az 1. rész tekintetében és vele a 

szerződést kösse meg, az alábbi paraméterek alapján:  

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 34 950 108,- Ft  

2. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan 

szakember, akinek van energetikai felújítás 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

 



3. Jótállás vállalt időtartama (hónapokban megadva, 

min. 36 hónap, maximum 60 hónap) 
36 hónap 

4. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való 

bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

 

2. rész tekintetében: 

 

1. „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek 

energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárásban nyilvánítsa érvényesnek a SZIRA-AQUA Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4150 Püspökladány, 

Táncsics Mihály utca 10.) ajánlattevő ajánlatát a 2. rész tekintetében. 

 

2. „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek 

energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárás 2. részét nyilvánítsa eredményesnek. 

  

3. „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek 

energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárás nyerteseként a SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4150 Püspökladány, Táncsics Mihály utca 

10.) ajánlattevőt jelölje meg a 2. rész tekintetében és vele a szerződést kösse meg, az alábbi 

paraméterek alapján:  

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 41 872 335,- Ft  

2. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan 

szakember, akinek van energetikai felújítás 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

 

3. Jótállás vállalt időtartama (hónapokban megadva, 

min. 36 hónap, maximum 60 hónap) 
36 hónap 

4. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való 

bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

 

  
Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

150/2018.(XII.13.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

12. §-a értelmében a 2019. évi munkatervet elfogadja. 

 

Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 



151/2018.(XII.13.) számú határozat 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a költségvetési szervek 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra jóváhagyja a 2019. 

évi belső ellenőrzési tervet.  

  

  

Határidő:  2019. december 31.  

Felelős:  Keserű László jegyző  

  

152/2018.(XII.13.) számú határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 

határozat mellékletét képező tartalommal a 2019. évi járási startmunka programhoz 

pályázatot nyújt be.  

Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges 

közbeszerzési eljárások megindítását, illetve a szükséges önerőt a 2019 évi költségvetés 

terhére biztosítja 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 

ügyekben eljárjon. 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

153/2018.(XII.13.) sz. határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eseti pénzbeli 

szociális ellátások terhére, a 70 év feletti szerepi állandó lakosokat 5.000.-Ft, azaz Ötezer 

forint egyösszegű karácsonyi támogatásban részesíti. Az át nem vett támogatások 2019. 

február 28-ig vehetők át, ezután az időpont után a támogatás elévül. 

Egyben megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás folyósításáról 2018. december 31 napjáig 

intézkedni szíveskedjen. 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Keserű László jegyző 

 

 

 

 

 
 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 13-i rendes 

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 és Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Kolozsiné Szabó Ildikó 

       Szabó-Nagy Andrea 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm Kolozsiné Szabó Ildikót és Szabó-

Nagy Andreát. Ennek az adja az apropóját, hogy aljegyző urat megműtötték és mincs olyan 

egészségügyi állapotban, hogy el tudjon menni. Jegyző urat kértem, hogy egy megfelelő 

végzettségű köztisztviselőt biztosítson a mai testületi ülésünkre. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. Két új napirendi pontot 

kell felvennünk Előterjesztés közalkalmazotti jogviszonyról, ez lenne a 2. napirendi pont. A 3. 

napirendi pont pedig a közbeszerzést eljárást lezáró döntés. Ezzel együtt az alábbi napirendi 

pontokat javasolnám elfogadásra: 

 

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

két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés közalkalmazotti jogviszonyról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés„Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése 

Szerepen” tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró döntése 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi üléstervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a 2019. évi startmunka pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./Előterjesztés a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés 70 éven felüliek karácsonyi 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:  

 

146/2018.(XII.13.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 13-i rendes 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 

 November 22-i gyűlésen döntöttünk a felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő 

alapellátására a működési engedélyt az önkormányzat megkapta, a finanszírozási szerződés 

megkötésre került az OEP-el és így január elején megkapjuk az első havi finanszírozást. Két 

orvosunk dolgozik. Panaszt, visszajelzést nem hallottam a lakosságtól. Most még egy kicsit 

nehezebben megy a munka mint egyébként, hiszen meg kell ismerkedniük a lakosokkal, 

szokásokkal, bízok benne hogy jól fog működni és rugalmasan. A következő határozat a II. 

ütemű támogatási igény benyújtására, a REKI-re vonatkozik ami nem került megnyitásra, ezért 

beadni sem tudtuk. Nekem az a véleményem már nem is fogják megnyitni. Hivatalos 

eredménye még az első fordulónak sincs. A háziorvosi praxisra szóló pályázat kiírásra került. 

November 29-én volt Társulási Tanács ülés amint Tornyi Anita lett megválasztva a Segítő 

Kezek intézményvezetőjének. Költségvetés módosítása során többünkben felmerült, hogy nem 

látjuk hová is fizetünk és mire. Megkaptunk egy részletes kimutatást a GESZ-től a 

könyvelésből, ezeknek a kibogarászása még számunkra is folyamatban van. Ahogy ezen ki 

tudunk igazodni, utána a testületnek is kiosztásra fog kerülni. 3 millió forinttal csökkent a 

hozzájárulásunk a Segítő Kezek felé. A közös hivatalnál is Pandur Erikával is megbeszélést 

folytattunk és 1,5 millió forinttal kevesebbet kell, hogy fizessünk. A téli tüzelő támogatásra 5,2 

millió forint megérkezett a számlánkra, január 2. hetére van a szén megrendelve. A téli 

rezsicsökkentésre is a 2,6 millió forintot megkaptuk. Árajánlatokat kell beszereznünk, hogy 

honnan tudjuk majd megvenni a tüzelőt és a lakosoknak kell majd azt elhozni. 14-én 

vállalkozók vacsorája ahová minden képviselőt és bizottsági tagot szeretettel várunk. 22-én lesz 

a díszpolgári cím átadása 11 órakor, amire szintén fog meghívó érkezni. 

 

2./ Előterjesztés közalkalmazotti jogviszonyról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt az indokolja, hogy Hízóh Évát december 31-ig szavazta meg a Képviselő-testület 

házi segítségnyújtás szakfeladatra. Beigazolódott, hogy lett a béren kívül 450 ezer forint 

megtakarítás a normatíva támogatásból. Tudják tartani az ellátotti létszámot. Ennek alapján lett 

megigényelve szintén a normatíva. Ez indokolja, hogy őt hosszabbítsuk meg. Valamint a 

demens ellátásra 7 főtől 1 fő felsőfokú végzettségű dolgozót ír elő a jogszabály és aki fél fővel 

volt az kerülne oda 1 egésszel, így szükség van az idős nappali ellátásra egy másik fő 

biztosítására. Aki viszont a szociális ellátáson van az átkerülne az idős ellátásra és a szociális 

étkezésre egy részmunkaidős dolgozót szeretnének felvenni. A Gazdasági és Ügyrendi 

bizottság tárgyalt erről. 



 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tárgyalta a bizottság, Hízóh Évinek határozott idő 6 hónapra 8 órában, Varró Gézának 

is határozott idő, 6 hónapra 8 órában. Ez a javaslata a bizottságnak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Te hogy voltál eddig Géza? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Rehabilitációs foglalkoztatáson volt.  Ha kérdés, javaslat nincs akkor Hízóh Évát és 

Varró Gézát 6 hónapra vegye fel a Segítő Kezek és utána tárgyalunk róla. Aki így elfogadja 

kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták: 

 

147/2018.(XII.13.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

III. hozzájárul ahhoz, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I. 07.) SzCsM 

rendelet 2., 3., 5. sz. melléklete szerint a személyes gondoskodás formáinak 

szakmai létszámnormái alapján, a szociális gondozói státuszban tovább 

foglalkoztassa 2019. január 1-től 2019. június 30-ig tartó jogviszonnyal. 

Szociális étkeztetés szakfeladaton 1 fővel bővíti napi 6 órás jogviszonyban 2018. 

december 14-től 2019. június 30-ig. 

 

IV. megbízza a polgármestert, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa elnökének a döntésről szóló határozatot haladéktalanul 

küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

3./ Előterjesztés„Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen” 

tárgyú közbeszerzési eljárás lezáró döntése 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 2018. szeptember 7-én ki lett írva a közbeszerzési eljárás a TOP 3.2. Önkormányzati 

tulajdonú épületek energetikai fejlesztésére Szerepen. Ez két részre lett bontva. Az első részben 

a polgármesteri hivatal energetikai fejlesztése volt amire 31.978.435 Ft áll rendelkezésre, a 

második rész pedig a Kelemen János Általános Iskola energetikai fejlesztése 42.485.893 Ft van. 

A beérkezési határidő november 29-e 12 óra volt. Kettő darab árajánlat érkezett. Az első részre 

pályázott az Aradvári Universal Építőipari Mérnöki és Kereskedelmi Kft. Az első részre 

35.773.787 Ft ajánlatot tett. Valamint a Szira-Aqua Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 

ők 34.950.108 Ft-os árajánlatot adtak nekünk. A második részre az Aradvári Universal 



Építőipari Mérnöki és Kereskedelmi Kft szintén pályázott 46.212.269 Ft összegű ajánlattal. És 

a Szira-Aqua Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 41.872.335 Ft-os árajánlattal. 

Megtörténtek a pontozások. A két pályázat értelmében ami a közbeszerzésnél elő van írva. 

December 4-én hiánypótlásra lett felszólítva mindkét cég. Amit a Szira-Aqua Építőipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft teljesített december 5-én, az Aradvári Universal Építőipari 

Mérnöki és Kereskedelmi Kft nem teljesítette a hiánypótlást. Így az értékelés során a Szira-

Aqua Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 900 pontot kapott, míg az Aradvári Universal 

Építőipari Mérnöki és Kereskedelmi Kft pedig a továbbiakban nem vett részt a bírálatban. A 

második rész tekintetében a Szira-Aqua Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft szintén 900 

pontot kapott. Az Aradvári Universal Építőipari Mérnöki és Kereskedelmi Kft nem teljesítette 

a hiánypótlást így a továbbiakban nem vett részt a bírálatban. A Szira-Aqua Építőipari 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft a legjobb ár- és értékarányt tartalmazó ajánlat fedezeten felül 

van, így az első rész tekinetében az eljárás eredményessége megállapítható, amennyiben a 

hiányzó pénzügyi fedezet biztosításra kerül. A második rész tekintetében pedig megfelelt az 

eljárásnak. Két határozatot kell hoznunk. Legelőször azt hogy 3 millió forint van ami nem áll a 

pénzügyi fedezetre. Arról kellene egy testületi döntés, hogy van nekünk egy tartalék keretünk 

amiben 8 millió forint van, ami kijött az iskola fűtéséből. Ezt a részt tettük a tartalék keretre. 

Ebből a 3 millió forintot biztosítjuk a fedezetre. Azután pedig egy határozatot hozunk hogy az 

első rész és a második rész tekintetében mi volt eredményes és megfelelő.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért azzal, hogy a 2.971.673 Ft összeget biztosítsuk a tartalék keret terhére 

kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

148/2018.(XII.13.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 

azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú 

nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárásban az I. rész tekintetében a 

hiányzó 2.971.673.- Ft pénzügyi fedezetet a pályázat tartalék keretéből biztosítja. 

 
Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  A második határozatunk pedig úgy szól, amit név szerinti szavazással szeretnék kérni, 
hogy az első rész tekintetében a TOP 3.2.1. pályázat önkormányzati tulajdonú épületek 
energetikai fejlesztése Szerepen nyilvánítsa érvényesnek a Szira-Aqua Kft-t, mint ajánlattevőt, 
a második pontja ugyanennek a projektnek a keretében nyilvánítsa eredményesnek és a 
harmadik pontja hogy jelölje meg az első rész tekintetében a Szira-Aqua Kft-t nyertesnek. A 
második rész tekintetében nyilvánítsa érvényesnek a Szira-Aqua Kft-t, majd nyilvánítsa 
eredményesnek és a harmadik pontja szerint pedig jelölje meg a második rész tekintetében 
nyertesnek. Kérdés? Akkor menjünk névsor szerint. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

  Igen. 

 

Győri Balázs képviselő 

  Igen. 

 



Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

  Igen. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

  Igen. 

 

Szabó László képviselő 

  Igen. 

 

Tóthné Verő Tünde képviselő 

  Igen. 

 

Varró Géza képviselő 

  Igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

149/2018.(XII.13.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, név szerinti szavazással, az alábbi 

határozatot hozza: 

 

2. rész tekintetében: 

 

 

4. „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek 

energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárásban nyilvánítsa érvényesnek a SZIRA-AQUA Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4150 Püspökladány, 

Táncsics Mihály utca 10.) ajánlattevő ajánlatát az 1. rész tekintetében. 

 

5.  „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú 

épületek energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás 1. részét nyilvánítsa eredményesnek, amennyiben a 

hiányzó pénzügyi fedezet biztosításra kerül. 

  

6.  „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú 

épületek energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás nyerteseként a SZIRA-AQUA Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4150 Püspökladány, 

Táncsics Mihály utca 10.) ajánlattevőt jelölje meg az 1. rész tekintetében és vele a 

szerződést kösse meg, az alábbi paraméterek alapján:  

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 34 950 108,- Ft  

2. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan 

szakember, akinek van energetikai felújítás 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

 



3. Jótállás vállalt időtartama (hónapokban megadva, 

min. 36 hónap, maximum 60 hónap) 
36 hónap 

4. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való 

bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

 

2. rész tekintetében: 

 

1. „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek 

energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárásban nyilvánítsa érvényesnek a SZIRA-AQUA Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4150 Püspökladány, 

Táncsics Mihály utca 10.) ajánlattevő ajánlatát a 2. rész tekintetében. 

 

2. „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek 

energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárás 2. részét nyilvánítsa eredményesnek. 

  

3. „TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00037 azonosítószámú önkormányzati tulajdonú épületek 

energetikai fejlesztése Szerepen” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ szerinti 

közbeszerzési eljárás nyerteseként a SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4150 Püspökladány, Táncsics Mihály utca 

10.) ajánlattevőt jelölje meg a 2. rész tekintetében és vele a szerződést kösse meg, az alábbi 

paraméterek alapján:  

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 41 872 335,- Ft  

2. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan 

szakember, akinek van energetikai felújítás 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

 

3. Jótállás vállalt időtartama (hónapokban megadva, 

min. 36 hónap, maximum 60 hónap) 
36 hónap 

4. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való 

bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 
0 fő 

 

  
Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Győri Balázs képviselő 

  Nekem vannak aggályaim, hogy magasabb az összeg, mert nem látok részletes 
kimutatást, hogy mire fordítandó ez a pénz. Ezt jó lett volna látni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Ott vannak a kiviteli tervdokumentációk vagy nálam, vagy Robinál, bármikor meg lehet 
nézni. Egy éve nyúzzuk ezt a pályázatot. El lett mondva mi lesz rajta felújítva.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

  Mi a határidő? 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Jelenleg december 31-e. Azonban be lett adva a hosszabbítási kérelem ami megint egy 
hosszabb folyamat lesz mert az irányító hatóság fog benne dönteni. Augusztus 30-át kértünk 
határidőnek. Az iskolában nyári szünetben szeretnénk megoldani. 

 

Szabó László képviselő 

  Az iskolában voltak kint két napja, kérdeztem mi várható? Ezután kezdik megrendelni 
a nyílászárókat. A felújítás hosszabb időtartam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  8-12 heteket vállalnak a nyílászárók legyártására, de amíg nincs vállalkozói szerződés 
aláírva addig nem lehet elkezdeni. Az üvegfal cseréje nem lesz egyszerűbb. 

 

Győri Balázs képviselő 

  Gondolom daruval kiemelik. 

 

Szabó László képviselő 

  Egyszerre csak hármat lehet azt mondták. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Valami speciális tartószerkezet kell hozzá.  

 

Győri Balázs képviselő 

  Ez már nagyon szakmai dolog. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Bennünket a végeredmény érdekel. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

  És hova megy a hivatal, hova pakoltok? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  A lenti tornaterembe szeretnénk menni, mert ennyien nem férünk el sehol. 

 

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi üléstervének jóváhagyásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki megkapta az előterjesztést. Kérdés, javaslat? Annyi kiegészíteni valóm lenne, 

hogy márciusra van betervezve a rendőrségi beszámoló, kapitány úr azonban megkeresett, hogy 

április vagy május legyen a beszámoló. Aki ezzel egyetért és elfogadja az üléstervet, kérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

150/2018.(XII.13.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

12. §-a értelmében a 2019. évi munkatervet elfogadja. 

 



Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

5./ Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Itt is megkaptuk az előterjesztést jegyző úrtól, illetve a belső ellenőr javaslatokat tett, 

hogy milyen szempontok kerüljenek figyelembe véve. Javasolva lett a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége, ami kicsit faramuci, hogy csak fél részét nézi, 

egységesen kellene kezelni a hivatalt. Meg vannak határozva a céljai, típusa, a második 

ellenőrzési pont pedig a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde. Itt konkrétan 

a Mini Bölcsődének a működésének a vizsgálatára terjedne ki az ellenőrzési javaslat. Ezt 

tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen, és elfogadta egyhangúlag. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat, észrevétel?  

 

Győri Balázs bizottsági tag 

 Mindössze annyi, hogy ha a Püspökladányi Hivatalt is ellenőriztetni akarnánk, akkor 

kellene az ottani testületnek a döntése. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én nem akarom. A szerepi kirendeltséget fogják csak ellenőrizni. Gondolom kiterjed 

arra, hogy megfelelő létszámmal működünk, mennyit finanszíroznak, hogy vannak a feladatok 

ellátva. Úgy gondolom megpróbálunk önállóak maradni, feladatokat elvégezzük, hogy 

Püspökladányra minél kevesebbet hárítsunk. Könyvelés, beszámoló, költségvetés elkészítése 

ami ott történik. Illetve néha szakmai segítséget kérünk a speciális dolgok vonatkozásában. Aki 

a 2019. évi belső ellenőrzési tervet elfogadj, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 

 

 

151/2018.(XII.13.) számú határozat 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a költségvetési szervek 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra jóváhagyja a 2019. 

évi belső ellenőrzési tervet.  

  

  

Határidő:  2019. december 31.  

Felelős:  Keserű László jegyző   

 

 

6./ Előterjesztés a 2019. évi startmunka pályázaton való részvételről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Kiküldésre került az előterjesztés. 2019 március 1-jén indulhat és legkésőbb 2020. 

február 28-ig tervezhető. Jelenleg is folyamatban van a berögzítése, amihez szükséges egy 

képviselő-testületi határozat, hogy támogatjuk, illetve a szükséges önrészt vállaljuk. Indul egy 

mezőgazdasági program 45 fővel van tervezve, saját forrása 518.988 Ft kb. Ebben ugyanúgy 

lesz malac, csirke, illetve juh. A malacokat levisszük 50 főre, továbbra is a szántóföldi 

növények maradnak. A fűszerpaprikáról lemondunk ebben az évben, marad a 

koktélparadicsom 1 hektáron, a Hizóh Pista féle ingatlanon. Tájékoztatnám a Képviselőket, 

hogy Kiss Lászlóné is odaadta a földjét, úgy sem műveli, 5 vagy 6 ezer forintért egy évre, így 

van egy 1 hektáros területünk. Van a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás itt még 

egyeztetünk Tomival, mert 48 főre tervezett, én viszont csak 30-al szerettem volna. 272.372 

Ft a saját forrás. Ez ugyanaz marad mint ami az idén is volt. Szövés, fonás, varrás, illetve az 

ebrendészeti telepünket szeretnénk fenntartani belőle. Ebben terveztünk egy 2 személyes 

malacól építését és bekerítjük azt a területet. Jövőre az összes malacot ki tudjuk vinni. Illetve 

a szilvafás részeket is le szeretnénk keríteni. Lesz egy szociális jellegű program. Ebben kap 

helyet a belvízelvezetés, közútkarbantartás, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása. 

30 fővel terveztünk, ennek a rögzítése még folyamatban van. Megközelítőleg 450 ezer forintos 

önrészt fog igényelni. Árkok karbantartása, az idei évre az útalapos utcákra mart aszfalt, vagy 

zúzott kő, valamivel a továbbtöltésük, illetve az idei év kátyúzása nagyon jól sikerült, így csak 

egy kis hideg aszfalt lesz betervezve. Az illegális hulladéklerakóba nagyon jó volt hogy 

terveztünk az idén konténereket, sajnos elég sok szemetet összeszedtünk.  Kb. ennyi a 2019. 

évi startmunka. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezek a munkaprogramok most ettől eddig tartanak, nem lesz közben semmi változás? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. Nincs értelme. Tavaly télen amikor lejártak a közmunkák, és megszaporodtak a 

betörések. 

 

Varró Géza képviselő 

 Ez 105 fő. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én 105-öt szeretnék, de Tomi 120 körül tervezett. Ennyi emberünk még lesz. De inkább 

csökkentsük. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Amennyi volt 3-4 évvel ezelőtt. 300 feletti volt a létszám. 

 

Szabó László képviselő 

 Hosszú távon csak azoknak kellene a közmunka akik abszolút nem tudnak dolgozni 

sehol se. Van egy ilyen réteg, de a fiatalok menjenek el. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Sokan elmentek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elég sokan. 

 

Szabó László képviselő 



 Egy szerves hulladék tárolót hogyan tudnánk startmunkában kiépíteni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon komoly környezetvédelmi engedélyeztetése van, ami iszonyú pénzekbe van. 

Gondolkoztunk rajta, amikor megszüntettük a mi hulladékgyűjtőnket, azért tudom. 

 

Szabó László képviselő 

 És ha komposztálásba gondolkoznánk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Abba lehet gondolkozni. Mindenki saját maga csinálhatja. Az önkormányzat is 

csinálhatja, nem tudom mennyire van értelme. Próbálkoztunk már vele pár évvel ezelőtt, de 

abból minden lett csak nem komposzt. 

 

Szabó László képviselő 

 Szakértelem kell hozzá. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez volt a legnagyobb gond. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Egy kis rálátásnak lennie kell, egy kicsit kezelni azt is. Nem szabad hagyni kiszáradni. 

Nem lenne az rossz. Csak megfelelő ember kell hozzá. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az nem nagyon van.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Lehet nem ide passzol, de az iskola sarkánál ott van az a konténer, nagyon csúnya képet 

mutat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft-é. Mindenki oda viszi ki a szemetet. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekem még annyi kérdésem lenne, hogy vannak bérek amik 100%-os 

támogatottságúak. És a közvetlen költségek? Ezek mik? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 15 főig 100%-osan támogatott a közvetlen költség, a fölött az 5%-ot kell hozzátenni, 40 

fő fölött 10%-ot kell hozzátenni saját forrást. Azért próbáltuk ezek közé a létszámkeretek közé 

tenni, hogy a lehető legkisebb forrást kelljen hozzátenni. Ezt tárgyalta a bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Igen tárgyalta és elfogadta.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 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: 



 

152/2018.(XII.13.) számú határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 

határozat mellékletét képező tartalommal a 2019. évi járási startmunka programhoz 

pályázatot nyújt be.  

Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges 

közbeszerzési eljárások megindítását, illetve a szükséges önerőt a 2019 évi költségvetés 

terhére biztosítja 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 

ügyekben eljárjon. 

Határidő: 2019. február 28. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

7./Előterjesztés a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontja alapján a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok egyike a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári 

ellátás biztosítása. A közművelődési és közgyűjteményi feladatellátást a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény szabályozza, amelyet az elmúlt időszakban kétszer módosítottak. A módosítások újra 

szabályozták a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait. Fel 

lettek sorolva ezek. Minden települési önkormányzatnak kötelező feladata a közművelődési 

szolgáltatás megszervezése, melynek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és 

alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét kell hogy 

biztosítsa. A lényege a közösségi színteret, közművelődési intézményt kell biztosítani és 

nekünk nem volt ilyen rendeletünk eddig és a törvényi kötelezettség miatt meg kellett 

alkotnunk. Ennek egyetlen lényege van, közösségi színteret tartunk fent, ami a Könyvtér 

épületében található. A bizottság megtárgyalta. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Elmondtam a bizottsági ülésen, hogy a település jövőre 800 éves lesz. Erre komolyan 

gondoljunk, kellene esetleg egy bizottságot is felállítani, meg valakit feltétlenül megbízni azzal, 

hogy figyelje a pályázati lehetőségeket, mert egy ilyen alkalomra mindenképpen pályázni kell. 

Ezt önerőből nem tudjuk lebonyolítani. Figyelni kellene rá egy kicsit. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Esetleg felelős személyre javaslat? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Legyen a polgármester. 

 



Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Azt hallottátok, hogy 2020-tól minden településnek közművelődési szakembert kell 

foglalkoztatni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az még odébb van. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az lenne a legszerencsésebb, ha lenne egy közművelődési szakemberünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van megfelelő végzettségű? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ha 2020-tól kell, akkor esetleg előre beiskolázni valakit akinek kedve lenne. Győri Judit 

nagyon szépen megszervezte az október 23-i ünnepséget. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Megörökölje az édesanyjától? Pár év és nyugdíjba megy. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Éppen ezért is jó erre gondolni. Közművelődési szervezőtől hallottam. Akár 1 

közművelődési szervezőhöz tartozzon akár 2-3 település. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Csak finanszírozza meg az állam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja, a rendelet tervezetet kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

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

következő rendeletet alkotta: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018.(XII.13.) 
önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról 

 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény ( a továbbiakban: Kulttv.) 83/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a Kulttv. 76.§ (1) bekezdésben és a 77. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Kulttv. 83/A. § (1) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet célja 

 



E rendelet célja, hogy Szerep Községi Önkormányzat (a továbbiakban: 
önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe 
vételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat 
közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, finanszírozás módját és mértékét. 

 

 

2.§ 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a 
közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színterek 
fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.  

 

 

 

3. § 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

 

(1) Az önkormányzat elismeri, hogy Szerep község minden polgárának joga van 
kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a 
művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez 
szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat 
felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 

 (2) Az önkormányzat helyi adottságainak figyelembe vételével megszervezi a 
közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek: 

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 
biztosítása, 

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, 

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy 
közösségi tevékenysége végzésének helyszínét, 

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a 
művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 
észrevételeiket, javaslataikat. 

 

(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített 
rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés 
alapfeladatait. 

 

 



4. § 

 

(1) Szerep Községi Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek körében 
különösen az alábbi feladatokat támogatja, illetve valósítja meg: 

a) Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, 
melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének 
növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését. 

b) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei 
felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek 
tevékenységének szakmai támogatása. 

c) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, 
gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele. 

d) Biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet alapján. 

e) A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, nyilvános 
olvasóterem működtetése, a közönség számára internetezési lehetőség 
biztosítása, ezek használatához segítő személy biztosítása. 

f) Könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos 
állománygyarapítása. Könyvbemutató foglalkozások író-olvasó találkozók 
szervezése. 

g) A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil 
szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti 
kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése. 

h) Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése. 

i) Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális 
életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok 
szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel. 

j) Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, 
különösen a településen élő nemzeti- és etnikai kisebbségek kulturális 
tevékenységének támogatása. 

k) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez 
szükséges feltételek biztosítása. 

l) A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a 
helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és 
lebonyolítása. 

m) Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. 

 

5.§ 

 

(1)Az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen 
rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) követelményeinek megfelelő jogi személlyel, 
természetes személlyel. 

(2)Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről 

a)plakátok, műsorfüzetek, szórólapok útján, 

b) a település honlapján, közösségi oldalán  

adnak tájékoztatást a település lakossága részére. 

 



 

6. § 

A közművelődési feladatellátás formája, módja és finanszírozása 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében közösségi 
színteret tart fenn. 

(2) Az Önkormányzat közösségi színtérként kijelöli – az önkormányzat 
kormányzati funkción nyilvántartott - Könyvtárat (4163 Szerep, Nagy utca 34.). 

(3) Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér kulturális-közművelődési cél 
esetén együttműködési megállapodás keretében térítésmentesen, vagy 
viszonossági alapon használható. 

(4) Nem közművelődési alapú igénybevétel esetén a közösségi színtér piaci alapon 
biztosítható. 

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza. 
Ezek forrása a saját bevételeiből-, a központi költségvetésből származó normatív 
támogatásból-, a központosított előirányzatokból származó összeg. A 
feladatfinanszírozás kiegészül az elkülönített állami pénzalapokból-, alapítványi 
forrásokból- és egyéb pályázati forrásokból. 

 

 

7. § 

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése 

 

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által 
meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket a Szerep 
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 

 

 

8. § 

A közművelődésben együttműködő partnerek 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik, 
megállapodást köthet, a közművelődési feladatok ellátása érdekében – formális, 
vagy informális – kapcsolatot tart és szorosan együttműködik: 

a) helyi, megyei, országos közművelődési feladatokat is ellátó, valamint 
művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző 
szervezetekkel, személyekkel, 

b) egyházakkal, 

c) oktatási, nevelési intézményekkel, 

d) önkormányzatokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal, önkormányzati 
társulásokkal, 

e)  egyesületekkel, alapítványokkal, egyéb civil szervezetekkel. 

 

 

 

9. § 

Záró rendelkezések 



 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

       Tóthné Verő Tünde                                              K e s e r ű László 
              polgármester                                                          jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
 

 

8./ Előterjesztés 70 éven felüliek karácsonyi támogatásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Előző évek jó szokásaihoz mérten ismét szeretnénk támogatni a 70 éven felülieket. 

Javaslat 5000 Ft, 124 lakost érint. 620 ezer forintba kerül. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság megtárgyalta. Kérdeztük, hogy meg tudjuk-e oldani, ki tudjuk-e 

fizetni. Elfogadásra javasoltuk az előterjesztést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Majd valahogy 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság is elfogadta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor aki javasolja az előterjesztést, kérem szavazzon. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták: 

 

153/2018.(XII.13.) sz. határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eseti pénzbeli 

szociális ellátások terhére, a 70 év feletti szerepi állandó lakosokat 5.000.-Ft, azaz Ötezer 

forint egyösszegű karácsonyi támogatásban részesíti. Az át nem vett támogatások 2019. 

február 28-ig vehetők át, ezután az időpont után a támogatás elévül. 

Egyben megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás folyósításáról 2018. december 31 napjáig 

intézkedni szíveskedjen. 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Keserű László jegyző 

 

 

9./ Különfélék 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy rövid tájékoztatás. Megkeresett ma Váradi Erika szeretné eladni a házukat 350 ezer 

forintért. Annyi szépség hibája van hogy több millió forint bejegyzés van az ingatlanon. Vissza 

akarnak menni az Ady E. utcára a saját kicsi házába.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az gyakorlatilag lakhatatlan. 

 

Szabó László képviselő 

 Ez az ingatlan nem is az övé. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem vásárolunk ingatlant. Nem veszünk bajt a nyakunkba. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Évekkel ezelőtt meg akartam venni azt és a mellette lévő ingatlant, de az ár már akkor 

sem volt jó. Szép kis park lett volna belőle. 

 

Szabó László képviselő 

 1997-ben javasoltam ugyanezt és akkor sem volt rá pénz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.38 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


