
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 24-i alakuló ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:93-99 

c.) rendelete: 9 

 

  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

Előterjesztő: Andróczki Gyula HVB elnök 

2./ Képviselők eskütétele 
Előolvassa: Andróczki Gyula HVB elnök 

3./ Polgármester eskütétele 

Előolvassa: Andróczki Gyula HVB elnök 

4./ Polgármesteri program ismertetése (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

6./ Előterjesztés Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról, alpolgármesteri tiszteletdíj 

megállapításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Alpolgármester eskütétele 

Előolvassa: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Külsős bizottsági tagok eskütétele 

Előolvassa: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés Tóthné Verő Tünde polgármester anyakönyvvezetői feladatok 

ellátásával történő megbízására 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

12./ Tájékoztató képviselők kötelezettségeiről (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

93/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 24-i alakuló ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



 

94/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Verő Tünde polgármester 

illetményét 2019. október 13. napjától a 498.600.-Ft/hó, a költségtérítését az illetmény 15 

%-ban, 74.790.- Ft-ban határozza meg.  

 

Határidő: szövegben  

Felelős: Keserű László jegyző  

 

95/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás 

lebonyolítására ad hoc bizottsági tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:  

 elnök: Bácsó Balázsné  

 tagok: Mile Zsolt 

           Mile Zoltánné   

 

Határidő: azonnal 

felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

96/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére titkos szavazással, minősített 

többséggel alpolgármesternek megválasztotta Győri Balázst. 

 

b) tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 80. § (2) bekezdése alapján 157.000 Ft-ban állapítja meg. Az alpolgármester az 

Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében havonta az illetményének 15%-ában meghatározott 

összegű költségtérítésre jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

97/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  

  elnökének:    Bácsó Balázsné 

 

  tagjainak, a képviselő-testületi 

tagok közül:    Bácsó Balázs 

     Mile Zsolt 

      

nem képviselő tagjának:  Bagdi Géza 

     Oláh Sándor 

      

megválasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

98/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság  



 

  elnökének:    Mile Zsolt 

 

  tagjainak, a képviselő-testületi 

tagok közül:    Mile Zoltánné 

     Dezső Gyula 

      

nem képviselő tagjának:  Győriné Boruzs Anna 

     Gali Lajosné 

megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné verő Tünde polgármester 

 

 

 

99/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján Tóthné Verő Tünde (sz.: Debrecen II. 1970. december 17. 

an.: Verő Ilona Mária) polgármestert anyakönyvvezetői feladatok ellátásával b í z z a  m e g . 

 

F e l h a t a l m a z z a  a jegyzőt, hogy a megbízással kapcsolatos iratokat készíttesse el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Keserű László jegyző 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-i alakuló 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázs, Bácsó Balázsné, Dezső Gyula, 

Győri Balázs, Mile Zoltánné, Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:   Pánti Zoltán aljegyző 

    Bagdány Lajosné intézményvezető 

    Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

        Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

    mellékelt jelenléti ív alapján 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van. A következő napirendi pontokra tennék 

javaslatot: 

 

1./A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

Előterjesztő: Andróczki Gyula HVB elnök 

2./ Képviselők eskütétele 
Előolvassa: Andróczki Gyula HVB elnök 

3./ Polgármester eskütétele 

Előolvassa: Andróczki Gyula HVB elnök 

4./ Polgármesteri program ismertetése (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

6./ Előterjesztés Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról, alpolgármesteri tiszteletdíj 

megállapításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Alpolgármester eskütétele 

Előolvassa: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Külsős bizottsági tagok eskütétele 

Előolvassa: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés Tóthné Verő Tünde polgármester anyakönyvvezetői feladatok 

ellátásával történő megbízására 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

12./ Tájékoztató képviselők kötelezettségeiről (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 



 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Szeretném ha a 6. pontot törölnénk, mivel nem kaptunk tájékoztatást, hogy mi szerepel 

az SZMSZ-ben és mit módosítunk.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem kiment az előterjesztés, hogy mi került változtatásra.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Az nem, hogy mit változtatunk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Kevés. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem ismerem, nem voltam képviselő. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy olyan, hogy NJT, egy hivatalos internetes oldal, ahol minden jogszabály 

elérhető, ugyanúgy településenként letölthető. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem vagyok jogász. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem kell jogásznak lenni, aki érdeklődik úgy általában a dolgokról. Ha ezt nem 

tárgyaljuk akkor nem tudunk tovább lépni.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Próbáljuk meg a szervezeti és működési szabályzat keretei között tartani ezt a képviselő-

testületi ülést. A napirendi pontok elfogadásánál érdemi vitát nem folytatunk, javaslatot tesz a 

polgármester a napirendi pontok elfogadására, amennyiben módosító indítvány van, ezek 

szerint van egy módosító indítvány, akkor vita nélkül a képviselő testület hoz egy döntést, és 

ezt követően történik a napirendek elfogadása.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki ért azzal a módosító indítvánnyal egyet, hogy a 6. napirendi pontot levegyük, kérnék 

egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 2 igen szavazattal, 

4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a módosító indítványt nem fogadta el.   

A napirendről kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

93/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 24-i alakuló ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ügyrendi kérdés. Igaz, hogy rám vonatkozik, de nem szégyellem megmondani, hogy 

mindenkor a korelnök vezette az első ülést. Mi történt abban, hogy ez nem így van. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Erre röviden tudok válaszolni, jogszabályváltozás történt. 

 

Andróczki Gyula HVB elnök 

 Akkor én elmegyek.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tessék maradni. 

 

Andróczki Gyula HVB elnök 

 Elmegyek, nem hallgatom ezt. Miért kell ezt csinálni? 

 

Andróczki Gyula HVB elnök elhagyta az üléstermet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. Nem tudom, hogy ezen kívül még 

mit kellene részletesen megindokolnom. Régen valóban volt korelnök, azóta történt jogszabályi 

változás. Ebben az esetben a polgármester feladata, hiszen a polgármester abban az esetben 

amikor már jogerőre emelkedett a polgármester választás eredménye, ami 2019. október 17-én 

megtörtént, azóta ő ennek a településnek a polgármestere. Ő jogosult összehívni a képviselő-

testületet. Ő jogosult napirendre javaslatot tenni.  

 

Bácsó Balázsné képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Minden olyan joggal és kötelezettséggel rendelkezik, amelyre egy polgármesternek 

szükséges.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 De én azt hiszem megkérdezhetem, ezzel nem csináltam semmit. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Én meg válaszoltam rá. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csinálni nem csinált csak szeretném megkérni a képviselőket, itt egy település 

szavazott, egy település érdekét kellene érvényesíteni és nem pedig a saját ellenszenvünket. Ha 

tudunk így dolgozni akkor folytassuk a képviselő testületi ülést, amennyiben visszajön a Helyi 

Választási Bizottság elnöke, mert ugye nélküle szintén nem tudunk tovább haladni. 5 perc 

szünetet rendelek el és utána kezdjük elölről.  

 

Andróczki Gyula a HVB elnöke és Bácsó Balázsné képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 

 

1./A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson minket a választás 

eredményéről. 

 

Andróczki Gyula HVB elnöke 

 Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülés résztvevőit. Településünkön a polgármester és a 

helyi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítását 2 szavazókör biztosította, az 1. 

sz. szavazókör Szerepen a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvodában, és a 2. sz. szavazókör a 

Hosszúháti Szociális Otthonban. A szavazatszámláló bizottságok munkájában Képviselő-

testület által választott 3 főn kívül, a FIDESZ-KDNP jelölőszervezet, és független jelöltek által 

delegált tagok vettek részt. A települési névjegyzéken szereplő választópolgárok száma 1033 

fő volt. A helyi önkormányzati választáson jelölőszervezet és független jelölt indulhatott. A 

polgármesterjelölt nyilvántartásba vételéhez 32 ajánlásra, míg a helyi önkormányzati 

képviselőjelöltek nyilvántartásba vételéhez 11 ajánlásra volt szükség. A Helyi Választási 

Bizottság településünkön 4 polgármester jelöltet, és 24 önkormányzati képviselőjelöltet vett 

nyilvántartásba. A jelöltek nevének szavazólapon történő megjelenési sorrendjét a HVB 

nyilvános sorsolással állapította meg. A szavazólapokat tartalmazó dobozok egy héttel 

korábban megérkeztek. A Helyi Választási Iroda gondoskodott a biztonságos őrzésről 

Püspökladányban. A szavazás reggelén 06:00 órakor a szavazókör zavartalanul megkezdte a 

működését, a szavazás napján rendkívüli esemény nem történt. Névjegyzéken szereplő 

választópolgárok száma 1033 fő, a szavazáson megjelent 719 fő, a részvételi arány: 69,6 % 

volt. A szavazókör 19:00 órakor zárt. A szavazatok számlálása, a szavazóköri jegyzőkönyvek 

gépi feldolgozása és a választás eredményének feldolgozása folyamatosan történt, a HVB a 

HVI segítségével 2019. október 14-én reggel végzett a választásnapi feladataival. A választás 

eredménye: 

Polgármester: 

Tóthné Verő Tünde – FIDESZ-KDNP 

Önkormányzati képviselők: 

Bácsó Balázs – Független 

Bácsó Balázsné – Független 

Dezső Gyula – Független 

Győri Balázs – FIDESZ-KDNP 

Mile Zoltánné – Független 

Mile Zsolt - Független 

A szavazás eredményéről szóló jegyzőkönyveket választástípusonként rendszerezve a HVI 

szállította Debrecenbe a Területi Választási Irodához. A Helyi Választási Bizottság 

polgármester-választás 61/2019.(X.14.) HVB eredménymegállapító határozata és helyi 

önkormányzati képviselő választás 62/2019 (X.14) HVB határozata ellen fellebbezést 2019. 

október 17-én 16.00 óráig lehetett benyújtani. Sem fellebbezés, sem kifogás nem érkezett a 

választás eredményére vonatkozóan. A képviselők megbízóleveleinek átadására, a jogerőre 

emelkedést követően 2019. október 21-én kerülhetett sor. A Helyi Választási Bizottság nevében 

Polgármester Asszonynak és a Képviselő-testület tagjainak a munkájukhoz sok sikert kívánok! 

 

2./ Képviselők eskütétele 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most következik a képviselők eskütétele, előolvassa Andróczki Gyula a HVB elnöke és 

megkérek mindenkit álljon fel erre az ünnepélyes pillanatra. 

 



Andróczki Gyula HVB elnöke 

 Eskütétel előolvasása. 

 

3./ Polgármester eskütétele 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Folytatjuk a polgármester eskütételével. 

 

Andróczki Gyula HVB elnöke 

 Eskütétel előolvasása. 

 

4./ Polgármesteri program ismertetése (szóbeli előterjesztés) 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az elkövetkezendő 5 évben a képviselő testülettel közösen a már elindult fejlesztéseket 

szeretném folytatni. Az önkormányzat saját bevételeit mindenképpen növelnünk kellene a 

közös feladat ellátáshoz csökkenteni a hozzájárulásokat. Elsődleges feladatunk a közös hivatal 

működéséről tárgyalásokat folytatni Püspökladány város polgármesterével és jegyzőjével. 

Ezután a legfontosabb feladata a képviselő testületnek a hosszúháti településrészen a vezetékes 

ivóvíz és közvilágítás biztosításáról való tárgyalások megkezdése. Az egyeztetések 

elkezdődtek, ezeket kellene folytatnunk a Kösely Zrt.-vel, valamint a közszolgáltatókkal 

közösen. Az elkövetkezendő 5 évben a már megkezdett közmunkaprogramokat folytatni kell. 

Lehetőséget biztosítani ez által minden szerepi munkanélküli részére a foglalkoztatásra. 

Szükséges új programok elindítása, képzések szervezése. A szintén folyamatban lévő 

sertéstenyésztés, csirketartás, földművelést tovább kell folytatni. Jelenleg az önkormányzatnak 

közel 100 fős a sertésállománya és 14 hektár szántón gazdálkodik. A varrodai munka és a 

kézműves program, valamint a szövés is nyereséges. Startmunka program keretében 

működtetjük az ebrendészeti telepet. Új program elemként szeretném bevezetni a fácán tartást. 

Valamint várnám a képviselőknek is a javaslatait, milyen új programelemmel, illetve hogyan 

tudnánk nyereségesebbé tenni a startmunka programot. Itt viszont kiemelném hogy ebből 

származó bevétel ami keletkezik azt vissza kell forgatni a programba. Egyre jobban csökkentik 

a hozzájárulást, illetve a nagyértékű tárgyi eszköz beszerzését nem engedélyezik már. Járdáink 

is teljeskörű felújításra szorulnak. Pályázati lehetőségeket figyelni kell és maximálisan 

kihasználni. Elsődleges lenne az óvoda fejlesztése, felújítása. Folyamatban van a bölcsőde 

felújításának a pályázata, amit beadtunk már a területi operatív programba, ahol a pályázatot 

befogadták, tartalmi elbírálása van folyamatban. A Magyar Falvak programba óvoda udvari 

játékokra van szintén beadva pályázat 2,6 millió forint értékben, eredménye viszont még nincs. 

A tanyafejlesztési program keretében a tanyagondnoki szolgálat működéséhez kerülnek 

eszközök beszerzésre. A pályázat nyertes, az előleg folyósítása folyamatban van, hétfőn 

megyek az MVH-hoz aláírni a támogatói szerződést. Az EFOP 1.6 programban a komplex 

esélyteremtés Szerepen pályázattal kapcsolatosan 147.978.282 forint támogatást nyert el az 

önkormányzat. A pályázat célja a szegregált lakókörnyezetben, mély szegénységben élő, 

hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának a segítése. A 

program képzéseket, rendezvényeket, előadásokat és tanulmányokat tartalmaz amelyek 

megvalósítása folyamatban van 2018 óta és a program vége 2021 augusztusa. Az EFOP 2.4-es 

programban a komplex esélyteremtés Szerep községben projekttel kapcsolatosan 172.724.468 

forint támogatás kaptunk. Ebben szociális bérlakások lesznek kialakítva, illetve szolgáltatóház 

és szolgáltatópontok, valamint egy pihenőpark kerülne kialakításra. A projekt 

megvalósításának kezdete 2019. január 1, fizikai befejezésének tervezett napja 2021. április 30. 

Az EFOP 1.5 programban humán közszolgáltatások fejlesztése a püspökladányi 



konzorciumban című pályázat keretében településünk 25.135.600 forint összegű pályázatot 

nyert. A pályázat során az elhelyezkedést megkönnyítő képzések vannak betervezve, 

rendezvények és egy szabadtéri kondipark és játszótér kialakítása a könyvtár mellett. A pályázat 

2019. július 1-jén lépett hatályba. Fontosnak tartom még a településen működő valamennyi 

civil szervezetnek a támogatását, bízom benne, hogy ezek megvalósításában partnereim lesznek 

a megválasztott képviselők. Céljaink azonosak lesznek, a településünk fejlesztése, lakosaink 

életszínvonalának az emelése. Felhívnám minden képviselőnek a figyelmét és minden 

lakosnak, hogy van Szerep községnek honlapja hosszú évek óta, ezen minden fontosabb 

esemény, meghívó, helyi rendelet megtalálható. Illetve amihez még segítséget kérnék, eddig az 

alpolgármester asszonyunk látta el az ebrendészeti telepnek is van facebook oldala, ahol 

folyamatosan frissíteni kell a befogott ebeket, illetve gazdára várókat. Valamint az 

önkormányzatnak is van egy facebook oldala, aki érez kellő ambíciót magában kérném a 

segítségét. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. 

 

5./ Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérném aljegyző urat, hogy terjessze elő. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Jogszabály által kötelezően megtárgyalandó napirendről van szó. Azok akik már az 

előző ciklusban is voltak képviselők, ehhez hasonló előterjesztéssel már 2017-ben találkoztak, 

mivel a polgármester illetményének és költségtérítésének a megállapítására vonatkozó 

jogszabályok akkor változtak. Ezek szerint a polgármester illetményét az Ötv. 71. §-a határozza 

meg. Az államtitkár illetményének bizonyos százalékában van meghatározva a polgármester 

illetménye. Le van vezetve az előterjesztésben, hogy az államtitkár tiszteletdíja, illetménye mi 

alapján lesz kiszámolva, illetve mekkora nagyságrendű összegről van szó. Meg is van pontosan 

határozva 997170 forint az államtitkár illetménye és itt település lakosságszáma alapján van 

meghatározva az alapilletmény 1501-2000 fő lakosszám esetében az 50%-át kapja a 

polgármester, illetve költségtérítésre jogosult, amelynek mértéke 15%. Nagyon szeretném 

hangsúlyozni, hogy semmilyen mérlegelési lehetősége nincs a képviselő-testületnek, magasabb 

rendű jogszabály írja elő a tiszteletdíjnak az összegét. Ezzel kapcsolatban kell kialakítania az 

álláspontját a képviselő-testületnek.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel, hozzászólás? Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

94/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Verő Tünde polgármester 

illetményét 2019. október 13. napjától a 498.600.-Ft/hó, a költségtérítését az illetmény 15 

%-ban, 74.790.- Ft-ban határozza meg.  
 

Határidő: szövegben  

Felelős: Keserű László jegyző  
 

 

6./ Előterjesztés Szerep Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Kormányhivatal adott meg különféle szempontokat, az előterjesztésben le van írva 

melyek azok amik módosításra szorulnak. Ezek mindössze jogszabályi átvezetések. Ami 

lényeges a módosulásban, hogy eddig a bizottsági tagok létszáma 7 fő volt és ezt 5 fővel is elég 

lenne működtetni. Valamint a képviselő-testületi ülések időpontja is meg van szabva az 

SZMSZ-ben. Eddig minden hónap utolsó keddje volt és ezt változott minden hónap utolsó 

szerdájára. Ami előre számítható, tervezhető mindenki részére.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az Ötv. írja elő, hogy alakuló ülésen, vagy azt követő ülésen a szervezeti és működési 

szabályzatot felül kell vizsgálni. Két lehetősége van a képviselő-testületnek. Mérlegelnie kell, 

hogy szükséges-e egy teljesen új rendeletet alkotni, vagy pedig a jelenlegi szmsz kerül 

módosításra. A polgármester asszony véleménye az, hogy az idő próbáját kiállta ez a szervezeti 

és működési szabályzat, és semmi nem indokolja, hogy egy teljesen új szabályozást vezessünk 

be. Ugyanakkor egy-két pontját érdemes végig gondolni, hogy az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján nem szükséges-e módosítani. A módosítások kétirányúak. Egyrészt polgármester 

asszonynak vannak javaslatai, amit megfontolásra javasol a képviselő-testületnek, illetve a 

Megyei Kormányhivatal részéről is bizonyos észrevételek fogalmazódtak meg. Külön venném 

ezeket az észrevételeket és pontról pontra megbeszélnénk. Természetes dolog, hogy nem 

jogászok ülnek a képviselő-testületben. Az előterjesztések indoklása, illetve a személyes 

megbeszélések célja az, hogy minden olyan információt a képviselők részére biztosítsunk ami 

a megértéséhez szükséges. Képviselő testületi ülésen kérdéseket is lehet feltenni, véleményt 

lehet formálni, módosító javaslatokat lehet tenni. Ezért ülünk itt, hogy ezeket megbeszéljük. 

Polgármester asszony javasolta, hogy az eddigi keddi nap helyett szerdai napon legyenek a 

képviselő-testületi ülések. Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni, pontosan azért mert 

számtalanszor előfordult, hogy bizottsági ülést valamilyen oknál fogva nem tudtuk hétfői napon 

tartani, kénytelenek voltunk a testületi ülés előtt megtartani és volt amikor fél 12-kor kezdődtek 

a bizottsági ülések. Ráadásul 5 nappal előtte ki kell küldeni az előterjesztéseket. Célszerű ha 

pénteki napon mennek ki az anyagok, a hétnek a végén és mivel szerdán lenne a képviselő 

testületi ülés megtartva, ezért hétfőn, kedden megszervezhetők a bizottsági ülések. A másik 

javaslat, hogy az eddigi 7 fős bizottságok helyett 5 főben maximáljuk a bizottságok számát. 

Amit még javasolt polgármester asszony az a bizottsági feladatokban jelentkezik, 2. számú 

mellékletben vannak felsorolva a bizottságok feladatai. Annyi módosítás lenne a gazdasági és 

ügyrendi bizottságnál 14. ponttal egészül ki, mely szerint javaslatot tesz a civil szervezetek 

támogatására. Az elmúlt években is a gazdasági és ügyrendi bizottság javaslatokat fogalmazott 

meg a képviselő testület számára, tehát a kialakult gyakorlatot fogjuk átvezetni ebben a 

mellékletben. Illetve ami módosulás van a Népjóléti bizottságnál, kikerülne a népjóléti 

bizottság feladatai közül, hogy dönt a közművelődési alap pénzeszközeinek felhasználásáról, 

mivel nincs közművelődési alap így ez felesleges. Az 5. pont helyett, ahol az van hogy 

együttműködik a közművelődési dolgozóval a község kulturális rendezvényeinek 

megszervezésében, annyi módosulás lenne, hogy szervezi a kulturális rendezvényeket, 

megemlékezéseket, falunapokat. Polgármester asszony ennyi javaslattal élt. A következő 

módosítások a Megyei Kormányhivatallal történt egyeztetés alapján történik. A rendelet 

bevezető részében a felhatalmazás, illetve a feladatkör megnevezésénél módosul a jogszabály 

hely megjelölés. A következő, a képviselő-testület ülésével kapcsolatban nem a polgármester 

határozza meg az aljegyző feladatait. Az alpolgármester megválasztására vonatkozóan kellett 

pontosítani. A negyedik pont, hogy meghatározzuk mely előterjesztések kellenek a bizottságok 

állásfoglalásával benyújtani, itt van egy szó a rendeletünkben, hogy a munkatervében, ezt az 

egy szót ki kell venni, mert a szervezeti és működési szabályzatban kell ezt leszabályozni. A 

következő, hogy a bizottság tagjai titoktartásra kötelezettek, ezt magasabb rendű jogszabály 



szabályozza, tehát ezt külön a szervezeti és működési szabályzat ne tartalmazza. Illetve, a 

következő, hogy milyen társulásokban vesz részt az önkormányzat, nekünk 4 társulásunk van. 

Ez eddig függelékben volt, ennek mellékletbe kell kerülnie. A melléklet a rendelet szerves 

részét képezi, míg a függelék nem része a rendeletnek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az újonnan bekerült képviselők nincsenek azzal tisztában, hogy a tiszteletdíjat szintén 

az szmsz-ben kell szabályozni. Amennyiben utána néznek és ezzel nem értenek egyet 

következő testületi ülésen módosítjuk. Zoli tud pontos összeget mondani hogy van 

leszabályozva a bizottsági elnök és a képviselők tiszteletdíja. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem azért ülünk itt szerintem. Legalább is bízok benne. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kati ti mondtátok, hogy nem ismeritek.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Rendeleti szinten kell szabályozni a képviselők tiszteletdíját, az szmsz-nek lett a része. 

30 ezer forint a testületi munkáért járó összeg, bizottsági elnököknek 45 ezer, illetve a külső 

bizottsági tagoknak 16 ezer forint. Polgármester asszony álláspontja az, hogy mivel 

bérgazdálkodásról van szó és november 30-ig tart a bérgazdálkodás, ezért célszerű a 

tiszteletdíjak esetében majd a költségvetés készítésénél figyelembe venni akar e valamilyen 

módosítást a testület.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezek az összegek már be vannak tervezve erre az évre.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Az egyik kérdésem az lenne, hogy a népjóléti megnevezésen lehetne-e módosítani, van-

e rá lehetőség? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van rá lehetőség. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottságnál a 13. pont szolgáltatás tervezési koncepciót 

érdemes lenne a másik bizottsághoz is áttenni, mert abban a bizottságban is ülnek szociális 

szakemberek.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Akkor ez módosító javaslat lenne? 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Igen. A másik dolog, hogy a népjóléti bizottság szervezi a kulturális rendezvényeket, 

megemlékezéseket, falunapokat. A környező településekkel jó kapcsolatot ápolok, ismerem 

őket, nem tudom mennyire a bizottság feladata ez. Nem tudom mekkora kapacitást igényel a 



bizottság részéről. Ezt a környező településeken az alpolgármester látja el nagyjából, 

Nagyrábén is tudom, hogy így van. Nem tudom mennyire van kapacitása erre a jelenlévőknek.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elnézést Zsolti, ez nem kapacitás kérdése, mert tőlünk nagyobb településeken 

művelődési ház működik, annak van egy kulturális szakembere, nekünk nincs ilyen szakember. 

Van egy könyvtáros, akinek ez egy őrületes munka, és eddig én láttam el ezeknek a 

feladatoknak a szervezését a könyvtárosunk segítségével, úgy gondolom nem igazán 

polgármesteri feladat. Ha már van egy bizottságunk akkor végezzen munkát is. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Persze, ezt a részét értem, csak az hogy szervezi, olyan mint ha teljes mértékben rá lenne 

bízva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Pontosan.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Ez így van csináljátok csak. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Részed is legyen benne. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Eddig sem húzta ki egyik képviselő sem magát. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Én sem ezt mondom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Régen is a kulturális bizottságnak volt ez a feladat. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Hálás is a feladat.  

 

Mile Zsolt képviselő 

 Véleményt nyilvánít az egészségügy, család és ifjúságvédelmet érintő kérdésekben, nem 

vetettem össze mindkettőt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottság mindig is kulturális szerepben működött, nem tudom miért is lett népjóléti 

bizottság a neve. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Elnézést, vannak olyan pontok, mint például a népjóléti bizottság nevének 

megváltoztatása, amit bármikor megtehetünk, semmi nem indokolja, hogy most azonnal 

hozzunk erről döntést. Ha megfogalmazódik az, hogy mondjuk a népjóléti bizottságot nevezzük 

át mondjuk humán bizottságnak, ha a kialakul a képviselők között egy olyan egységes álláspont, 

akkor akár következő héten, vagy a következő hónapban is tudjuk ezt módosítani.  

 



Mile Zsolt képviselő 

 Van lehetőség rá. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A legfontosabb dolog, hogy felül kell vizsgálni, november 30-ig a Megyei 

Kormányhivatal által tett javaslatokat, észrevételeket, illetve a polgármester asszony javaslatait. 

Ez nem azt jelenti, hogy utána 5 éven keresztül nem lehet hozzányúlni az szmsz-hez. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Még nagyon rutintalan vagy, mert ez nem az alakuló ülés témája. Akár a következő 

testületi ülésen ki lehet ezt tárgyalgatni.  

 

Mile Zsolt képviselő 

 Azért kérdeztem, hogy fel lehet-e hozni a javaslataimat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze. Meg van a népjóléti bizottság első feladata. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Bármilyen javaslatot meg lehet fogalmazni. Egy módosító javaslat megfogalmazódott.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem véletlenül lett az mondva részemről és más részéről, hogy ne most tárgyaljuk. 

Valamikor a képviselő egyéni javaslatára is kötelező volt a dolgokat tárgyalni. A régit nem 

tudom miért kellett eldobni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azok a javaslatok amik megfogalmazódtak azokat miért nem lehet most tárgyalni? 

Részletesen elmondtuk milyen indokok vannak, milyen okok vezettek ahhoz, hogy ezek 

megfogalmazódjanak. Vannak konkrét javaslatok, ezeket miért nem tudjuk most megtárgyalni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Legyen már nekem is javaslatom. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Lehet javaslata bárkinek. Akár a következő testületi ülésen is, vagy másfél hónap múlva 

is. Polgármester asszony előterjesztett egy javaslatot, erről kell kialakítani a véleményt, bárki 

élhet a javaslattételi jogával és akkor természetesen meg fogjuk tárgyalni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Képviselőnek, bizottságnak lehet beadványa javaslattételre. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Az szmsz módosítására a képviselőknek bármikor joga és lehetősége van. Be kell adni 

a megfelelő előterjesztést és annak rendje módja szerint napirendre kell venni és akkor azt lehet 

tárgyalni. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Ennyit akartam. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A 13. pont kerüljön át a népjóléti bizottság hatáskörébe is. Aki a kiegészítő javaslattal 

az szmsz módosítását aki elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkották: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(X.25.) önkormányzati 

rendelete 

a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. 

(X.22.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szerep Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Működési Szabályzatáról a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

A Szerep Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szerep Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 

következőket rendeli el:” 

2. § 

 

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A képvisel-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre: 

a) Gazdasági és Ügyrendi Bizottság: 5 fő 

b) Népjóléti Bizottság: 5 fő” 

3. § 

 

A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (2) A Képviselő-testület minden hónap utolsó szerdáján – július hónap kivételével – rendes 

ülést tart.” 

4. § 

 

A Rendelet 18. § (1) bekezdés c./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ c./ a településen működő önszerveződő közösségek képviselőit a tevékenységi körükbe 

tartozó napirendi pont tárgyalása alkalmával.” 



 

 

 

5.§ 

 

A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (1) A képviselő-testület - a polgármester javaslatára - egy alpolgármestert választ a saját 

tagjai közül.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 43§ 

 

(1)    Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és 

ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. 

(2)     A társulás célja és rendeltetése: 

a) társult településsel vagy településekkel együtt közös intézmény fenntartása, 

b) tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése, közös megvalósítása, 

c) a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és 

településfejlesztési tervek összehangolása, 

d) a közös érdekképviselet, közös fellépés meghatározott közös érdekű feladatok 

ellátására. 

 

(3) Azon társulások felsorolását, melyben az önkormányzat a társulás tagja, 

vagy alapítója, a rendelet 4. melléklete tartalmazza’ 

 

 

7.§ 

 

A Rendelet. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 

8.§ 

 

A Rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki. 

 

 

 

 

 

9.§ 

 

Hatályát veszti a Rendelet 

 



a.) 35.§ (3) bekezdés h) pontja, 

b.) 39.§ (1) bekezdésében a „ a munkatervében” szövegrész 

c.) a 40. § (5) bekezdésében a „A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására 

jutott szolgálati titkot és személyes adatot megőrizni.” szövegrész. 

 

 

10. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

Tóthné Verő Tünde                                                                Keserű László 

   polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

 

 

1. melléklet ../….(......) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 10/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelethez 

 

Az állandó bizottságok létszáma, feladata, hatásköre 
 

 

A./ Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 
 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság létszáma: 5 fő. 

 

A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre: 

 

 

1./ Véleményezi az éves költségvetési javaslat és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 

beszámoló tervezeteit. 

2./ Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés –csökkenés) alakulását, értékeli az előidéző 

okokat 

3./ Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a pénzkezelési 

szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését és a vizsgálati 

megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli 

4./ Javaslatot tesz a polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának emelésére 

5./ Véleményt nyilvánít az önkormányzat költségvetési koncepciójáról 

6./ Segítséget nyújt a területrendezéssel és a településfejlesztésével összefüggő pályázati, 

támogatási lehetőségek figyelemmel kíséréséhez. 

7./ Véleményezi az önkormányzati beruházások, felújítások helyzetét. Állásfoglalást alakít ki 

az elvégezendő feladat rangsorolására és végrehajtásának módjára. 

8/ Kivizsgálja az önkormányzati képviselők összeférhetetlensége tárgyában tett 

kezdeményezéseket 



9./ Nyilvántartja, kezeli, vizsgálja és ellenőrzi a polgármester és az önkormányzati képviselők 

vagyonnyilatkozatát. 

10./ Lebonyolítja a képviselő-testület működésével és feladatai ellátásával összefüggő titkos 

szavazást 

11./ Figyelemmel kíséri a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal, valamint a képviselő-

testület bizottságainak jogszerű működését. 

12./ Gyakorolja a polgármesterre vonatkozó egyéb munkáltatói jogköröket. 

13./ Figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési koncepció hatályosulását és szükség esetén 

javaslatot tesz annak módosítására, kiegészítésére. 

14./ Javaslatot tesz a civil szervezetek támogatására. 

 

 



B./ Népjóléti Bizottság  
 

A Népjóléti Bizottság létszáma: 5 fő 

 

A Népjóléti Bizottság feladat- és hatásköre: 

 

 

1./Javasolja az éves költségvetési koncepcióhoz, rendelethez a szociális előirányzatokat és azok 

felhasználásának módját. 

2./ Javaslatot tesz az éves költségvetési koncepció kapcsán a szociális-, egészségügyi, oktatási, 

gyermekvédelmi intézmények éves előirányzataira. Véleményt nyilvánít az intézmények 

gazdálkodásáról. 

3./ Kapcsolatot tart más szociális, gyermekvédelmi, karitatív és egészségügyi területen 

tevékenykedő szakemberekkel, s a hatékony munka érdekében közös rendezvényeket 

szerveznek. 

4./ Szervezi a települési kulturális rendezvényeket, megemlékezéseket, falunapokat. 

5./ Javaslatot tesz a civil szervezetek támogatására. 

6./  Elbírálja a kulturális kérelmeket, valamint dönt az egyes, a helyi kultúrát érintő pályázatok 

benyújtásáról. 

7./ Figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési koncepció hatályosulását és szükség esetén 

javaslatot tesz annak módosítására, kiegészítésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. melléklet ../….(......) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet a 10/2014. (X.22.)  önkormányzati rendelethez 

 

Szerep Községi Önkormányzat társulási tagságai 

 

Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás 

Sárrétudvari, Kossuth u. 72. 

Ellátott feladat: 

- Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep településeken a „Sárrétudvari és 

   Térsége ivóvízminőség-javító projekt” beruházás megvalósítása 

 

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és  

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

Püspökladány, Szent István u. 33. 

 

Ellátott feladat: család- és gyermekjóléti szolgáltatás; család- és gyermekjóléti központ; 

étkeztetés; házi segítségnyújtás; 

időskorúak nappali ellátása; demens személyek nappali ellátása;  

fogyatékos személyek nappali ellátása; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;  

pszichiátriai betegek nappali ellátása; időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

 

Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 

4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19. 

 

Ellátott feladat: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, hulladéklerakó és hasznosító telep 

létesítése közös beruházásban és a telep üzemeltetése, KEOP projekt keretében megvalósuló 

rekultivációval kapcsolatos előkészítő munkák, a rekultivált területek utógondozási 

feladatainak ellátása 

 

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

4024 Debrecen Piac u. 20. 

 

Ellátott feladat: nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, hulladék újra hasznosítása,  

már nem működő települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja, 

a rekultivációt követő utógondozási és monitoring feladatok ellátása, 

a Társulás működési területén keletkező hulladékok és egyéb megújuló energiaforrások 

hasznosításának elősegítése,   

a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását segítő célokra pályázat  benyújtása,  

a  tagok az európai uniós és a hazai támogatás megszerzése esetén a Társulási feladatok között 

felsorolt területeken együttműködnek, különösen a hulladékgazdálkodási rendszer létesítése és 

működtetése, valamint a hulladékszállító eszközök beszerzése, működtetése érdekében, ezen 

belül felelősségük fennáll a célok érdekében megvalósuló rendszer előkészítéséért, 

megvalósításáért, működtetéséért, illetve kiterjed a kivitelezéshez kapcsolódó biztosítékok 

szolgáltatására, fenntartására is. 

 

 

 



7./ Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról, alpolgármesteri tiszteletdíj 

megállapításáról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot. A javaslatomat Győri 

Balázs képviselőre tettem. Ahhoz hogy titkos szavazással meg tudjuk választani az 

alpolgármestert egy 3 tagú szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznunk. Először is arról kell 

szavaznunk, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjait elfogadja-e a testület. Elnökének 

javaslom Bácsó Balázsnét, tagoknak Mile Zsoltot és Mile Zoltánnét. 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: 

 

95/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás 

lebonyolítására ad hoc bizottsági tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:  

 elnök: Bácsó Balázsné  

 tagok: Mile Zsolt 

           Mile Zoltánné   

 

Határidő: azonnal 

felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az alpolgármester választásnak két feltétele van. A két feltétel együttes megléte esetén 

lehet alpolgármestert választani. Az egyik alapvető feltétel, hogy csak is a polgármester 

javaslatára lehet alpolgármestert választani. Egyfajta bizalmi viszonyról van szó, hiszen a 

polgármester helyettesítéséről van szó, az ő képviseletéről van szó. Megadja a jogalkotó azt a 

lehetőséget a polgármesternek, hogy megválassza ki az akivel a helyettesítésében megbízik. 

Nem egy rendezvényen kell megjelenni, alkalmanként egyeztetéseket, tárgyalásokat kell 

lefolytatni. A másik pedig az hogy a képviselő-testületnek kell megválasztani titkos 

szavazással. Ezt jogszabály írja elő. Minősített többséggel. Amennyiben a képviselő-testület 

nem választja meg az alpolgármestert, akkor a polgármester asszony ismételten egyezetéseket 

folytat le, de meg van a lehetőség, hogy ugyanazt a személyt javasolja. A titkos szavazás 

lebonyolítása úgy történik, hogy kötelező egy szavazatszámláló bizottságot felállítani. A 

bizottság tagjait megválasztottuk. Polgármester asszony szünetet rendel el. Elkészültek a 

szavazólapok, amelyben fel van tüntetve a javasolt személy, igen vagy nem szavazattal lehet 

szavazni. Csak a szavazatszámláló bizottság marad a teremben. Biztosítani kell a titkosságot. 

Amikor minden képviselő leadta a szavazatát, akkor felnyitásra kerül az urna, meg kell 

állapítani a bizottságnak hány érvényes és hány érvénytelen szavazat van, ebből hány igen és 

hány nem. Erről egy jegyzőkönyv készül. Utána folytatódhat az ülés, a szavazatszámláló 

bizottság elnöke ismerteti az alpolgármester választás eredményét. Amennyiben 

megválasztásra kerül az alpolgármester, a tiszteletdíj vonatkozásában is döntést kell hozni. Ha 

nem akkor a következő testületi ülésen újra tárgyalja a testület. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester szünetet rendelt el. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérem a bizottsági elnökét ismertesse az eredményt. 



 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az érvényes szavazatok száma 7, ebből 6 igen szavazat és 1 nem szavazat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor Győri Balázs megválasztotta a képviselő-testület alpolgármesternek. Az 

illetményről elmondod a tájékoztatást? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Tisztelettel szeretném megköszönni minden képviselőnek aki rám adta a szavazatát. 

Tevékeny alpolgármester szeretnék lenni. A régi jövedelmező kapcsolataim hála Istennek meg 

vannak és azt hiszem polgármester asszonnyal karöltve nagyon ügyesen ki fogjuk tudni 

használni. Nemcsak ezt hanem azért itt a falun belül is nyitott szemmel járni. Ezért a 

tiszteletdíjért szeretnék megdolgozni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen és gratulálunk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Egyetlen pontja van még a határozati javaslatnak az alpolgármester tiszteletdíja. Az 

előterjesztésben leírtam mi alapján kell meghatározni, az Ötv. rendelkezései az irányadók. A 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy hogy 

nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át. A 

társadalmi megbízatású alpolgármester a főállású polgármester tiszteletdíjának 50%-ára 

jogosult. A jogszabály alapján az alpolgármester tiszteletdíja a társadalmai megbízatású 

polgármester tiszteletdíjának 90%-át nem haladhatja meg. Nagyon komoly mozgástere van a 

képviselő testületnek, hiszen a maximumot határozza meg a képviselő testületnek. 

Polgármester asszonynak a javaslata az hogy sem a polgármester, sem a képviselők tiszteletdíja 

nem változott és 2014-ben a képviselő testület az akkori alpolgármesternek megállapította a 

tiszteletdíját, ez változatlan nagyságrendben legyen meghatározva. Itt egy kerekítést 

használtunk. Bruttó 157 ezer forintról van szó, nagyon lényeges még hogy alpolgármesternek 

meg van a lehetősége, hogy a tiszteletdíja bizonyos részéről le lehet mondani, de ezt a képviselő 

testület nem vonhatja a saját hatáskörébe. Rendelkezni kell a költségtérítésről is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A határozati javaslatban és a költségvetési rendeletünk is úgy tartalmazza, hogy az előző 

alpolgármesternek megállapított 157 ezer forintos tiszteletdíj maradjon a továbbiakban is és 

ennek a 15%-a maradjon költségtérítés jogcímen. Kérdés, észrevétel, javaslat? Szavazásra 

teszem fel a határozati javaslat szerint, aki egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő határozatot alkották: 

 

96/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére titkos szavazással, minősített 

többséggel alpolgármesternek megválasztotta Győri Balázst. 

 

b) tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 80. § (2) bekezdése alapján 157.000 Ft-ban állapítja meg. Az alpolgármester az Mötv. 



80. § (3) bekezdése értelmében havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

8./ Alpolgármester eskütétele 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Eskütétel előolvasása 

 

9./ Előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erre is készült egy előterjesztés, kettő bizottságunk van a gazdasági és ügyrendi, 

valamint a népjóléti bizottság, most már csökkentett 5-5 fővel fog működni, aminek 3 képviselő 

tagja és 2 külsős bizottsági tagja van. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Elfogadtuk a szervezeti és működési szabályzatunkat ez azt jelenti, hogy a kihirdetést 

követő napon fog hatályba lépni az azt jelenti, hogy holnapután. Jelenleg még az előző van 

érvényben. A képviselő-testületnek meg van a lehetősége, hogy 7 főből 5 főt válasszon meg. 2 

nap múlva maga a rendelet fog majd a képviselő-testületi határozattal összhangba kerülni. 

Megválasztott tagok száma többnek kell legyen mint a külsős bizottsági tag. Elnöke csak 

megválasztott képviselő lehet. A polgármester tesz javaslatot a tagokra. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egyenként mennénk végig a javaslaton.  

 

Aki elfogadja a Gazdasági és ügyrendi bizottság elnökének Bácsó Balázsné képviselőt, kérem 

szavazzon. 

 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás 

 

Aki elfogadja a Népjóléti bizottság elnökének Mile Zsolt képviselőt, kérem szavazzon. 

 

A szavazás eredménye: 6 igen 1 tartózkodás. 

 

Aki elfogadja a Gazdasági és ügyrendi bizottság képviselő tagjának Bácsó Balázst, kérem 

szavazzon. 

 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás 

 

Aki elfogadja a Népjóléti bizottság képviselő tagjának Mile Zoltánné képviselőt, kérem 

szavazzon.  

 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás 

 



Aki elfogadja a Gazdasági és ügyrendi bizottság képviselő tagjának Mile Zsoltot kérem 

szavazzon.  

 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás 

 

Aki elfogadja a Népjóléti bizottság képviselő tagjának Dezső Gyulát kérem szavazzon. 

 

A szavazás eredménye: 7 igen. 

 

Aki elfogadja a Gazdasági és ügyrendi bizottság nem képviselő tagjának az előterjesztéstől 

eltérően Bagdi Gézát Gali Árpád helyett kérem szavazzon.  

 

A szavazás eredménye: 7igen. 

 

Aki elfogadja a Népjóléti bizottság nem képviselő tagjának Győriné Boruzs Annát kérem 

szavazzon.  

 

A szavazás eredménye: 7igen. 

 

Aki elfogadja a Gazdasági és ügyrendi bizottság nem képviselő tagjának Oláh Sándort kérem 

szavazzon.  

 

A szavazás eredménye: 7 igen. 

 

Aki elfogadja a Népjóléti bizottság nem képviselő tagjának Gali Lajosnét, kérem szavazzon. 

 

A szavazás eredménye 7 igen. 

  

97/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság  

  elnökének:    Bácsó Balázsné 

 

  tagjainak, a képviselő-testületi 

tagok közül:    Bácsó Balázs 

     Mile Zsolt 

      

nem képviselő tagjának:  Bagdi Géza 

     Oláh Sándor 

      

megválasztja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

98/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti Bizottság  

 

  elnökének:    Mile Zsolt 



 

  tagjainak, a képviselő-testületi 

tagok közül:    Mile Zoltánné 

     Dezső Gyula 

      

nem képviselő tagjának:  Győriné Boruzs Anna 

     Gali Lajosné 

megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné verő Tünde polgármester 

 

 

10./ Külsős bizottsági tagok eskütétele 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Eskütétel előolvasása. 

 

11./ Előterjesztés Tóthné Verő Tünde polgármester anyakönyvvezetői feladatok 

ellátásával történő megbízására 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Anyakönyvvezetői feladatokkal is megbíz a képviselő-testület. Megkérném aljegyző 

urat terjessze elő. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Közös önkormányzati hivatal vonatkozásában jelenleg egy főállású anyakönyvvezetőnk 

van Püspökladányban Berde Márton gyakorolja a hatáskört. Meglehetősen ritkán jön 

településünkre. Polgármester asszonynak mivel meg van az ilyen irányú végzettsége 

lehetősége, hogy anyakönyvvezetői feladatokat is ellásson. Nagy örömünkre idén Mile Mónika 

is elvégezte az anyakönyvi képzést, elég komoly munkaterhet jelent, ugyanakkor a hivatal 

működése szempontjából fontos hogy megfelelő képesítésű személy anyakönyvi feladatokat 

elláthasson. Sok esetben azonnal kell intézkedni. Elengedhetetlenül szükséges, hogy 

polgármester asszony anyakönyvvezetői feladatokat is elláthasson.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Mile Erikának is meg van a végzettsége, mindháromnak megszavaznám, helyettesítés 

miatt, nem külön javadalmazással van gondolom. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Mile Erika a Püspökladányi Járási Hivatal kinevezett köztisztviselője, önkormányzati 

hivatalban nem dolgozhat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ehhez semmilyen külön díjazás nem járul. Csináltam az elmúlt 5 évben már. Közös 

hivatal vagyunk, van 4 fő köztisztviselőnk, akkora teher hárul a 4 dolgozóra, hogy így talán 

Mónikával megosztva rugalmasabban tudjuk ketten megcsinálni az anyakönyvvezetői 

feladatokat. Mónikát a jegyző bízza meg, mivel én polgármesteri tisztségben vagyok, így a 

képviselő-testületnek kell jóváhagynia, hogy ezt a feladatot is végezhetem. Mindig 

ragaszkodtunk, hogy az anyakönyv Szerepről ne kerüljön el, ehhez ezután is ragaszkodunk. 



Kérdés, javaslat? Aki a határozati javaslattal egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

99/2019.(X.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 4. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján Tóthné Verő Tünde (sz.: Debrecen II. 1970. december 17. 

an.: Verő Ilona Mária) polgármestert anyakönyvvezetői feladatok ellátásával b í z z a  m e g . 

 

F e l h a t a l m a z z a  a jegyzőt, hogy a megbízással kapcsolatos iratokat készíttesse el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Keserű László jegyző 

 

 

 

12./ Tájékoztató képviselők kötelezettségeiről (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aljegyző úr tartana egy szóbeli tájékoztatót a képviselőknek. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az Ötv.-ben 3 olyan fontos dolog van amit meg kell említeni. Az első a 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. Minden képviselőnek vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

Jogszabály szerint a megválasztását követő 30 napon belül és ezt követően minden év január 

31-ig. Október 17-én emelkedett jogerőre a döntés, november 17-ig kell. Elkészítettük a 

dokumentációt. Amíg nem nyújtja be a vagyonnyilatkozatát nem gyakorolhatja képviselői 

jogait. Bácsóné Edit elnök asszony fogja átvenni. A képviselőnek nyilvános a 

vagyonnyilatkozata, a hozzátartozóé nem. 

A másik, kiosztásra fog kerülni egy nyilatkozat, minden képviselőnek 3 hónapon belül egy 

napos képzésen kell részt venni a Megyei Kormányhivatalban, ahol a legfontosabb 

információkat fogják majd elmondani. Küldenek egy szakmai anyagot a képviselői munka 

tekintetében. Eljuttatjuk a Kormányhivatalhoz a jelentkezési lapot. 

Ami még nagyon lényeges, hogy minden képviselőnek, külsős tag köteles a köztartozásmentes 

adatbázisba bejelentkezni, amennyiben nem jelentkezik be a megfelelő határidőben a 

köztartozásmentes adatbázisba, akkor méltatlansági eljárást lehet vele szemben kezdeményezni 

ami a képviselői munka megszüntetéséhez vezethet. Ahhoz hogy az adatbázisba 

bejelentkezzünk ügyfélkaput kell nyitni. Ezután Andróczki Dóra fog tudni segíteni a 

nyomtatványt kitölteni. Akinek nincs ügyfélkapuja annak minél hamarabb fel kellene keresni a 

kormányhivatalt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm szépen. Minden napirendet megtárgyaltunk, bízom benne, hogy jól tudunk 

együtt dolgozni, ahogy eddig is ezután is mindenről tájékoztatom a képviselő-testületet. A 

hivatal ajtaja mindig nyitva van bármilyen adatra, bármire kíváncsi valamelyik képviselő. Azt 

javaslom, hogy aljegyző úron keresztül kérjen felvilágosítást, bármilyen segítséget megadunk. 



Jövő héten szerdán rendes, soros képviselő-testületi ülés meg lesz tartva. Ezzel az ülést be is 

zárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.39 órakor az ülést bezárta. 

 

kmf. 

 

 


