
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 24-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:84-90 

c.) rendelete: 8 

 

  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés a 2019/20-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
Előterjesztő: Kapornai Judit tankerületi igazgató 

3./ Előterjesztés az ASP pályázatban foglaltakról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Beszámoló az Önkormányzat 5 éves munkájáról 2014-2019 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatással 

kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés közalkalmazotti jogviszonyról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Különfélék 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

84/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 24-i rendes ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

85/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést a 2019/20-as 

tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi feltételeiről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



 

86/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-L2.1-VEKOP-16-201700780 

azonosítószámú, „Püspökladány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" 

elnevezésű pályázat keretein belül vállalt szabályzatok Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal általi alkalmazását vállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

87/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót az Önkormányzat 5 

éves munkájáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

88/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 11.§ alapján, valamint az e határozat mellékletét képező Tiszamenti Regionális 

Vízmű Zrt. 2020-2034 közötti időszakra a SRU-IV víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervezetét megismerte és az abban 

foglaltakat elfogadja.   

  

Felhatalmazza a polgármestert a Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó nyilatkozatok 

megtételére.  

 

Végrehajtási határidő: azonnal  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

89/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa  

Hungarica Ösztöndíj 2020. évi pályázati fordulójához.  

  

Határidő: 2019. október 2.  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

90/2019.(IX.24.) számú határozat: 

I. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szerep Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 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, szociális étkeztetés státuszban határozatlan 

időtartamban 8 órás jogviszonyban foglalkoztassa 2019. október 1-től.   

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 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 24-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, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá:   Pánti Zoltán aljegyző 

    Köles Krisztina 

        Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

  

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő és Szabó László képviselők 

 

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 5 jelen van. A következő napirendi pontokra tennék 

javaslatot: 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés a 2019/20-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
Előterjesztő: Kapornai Judit tankerületi igazgató 

3./ Előterjesztés az ASP pályázatban foglaltakról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Beszámoló az Önkormányzat 5 éves munkájáról 2014-2019 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatással 

kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés közalkalmazotti jogviszonyról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Különfélék 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



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

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

hozták:  

 

84/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 24-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 

 Lejárt határidejű határozatunk nincs. A legfontosabb amit elmondanék, hogy a 

tornaterem garanciális javítására mind a mai napig nem reagáltak vissza. Én már az NSK felé 

jeleztem, hogy lépjenek, mivel beázik, még mindig nincs megjavítva. Augusztus 31-én 

megtartottuk a lovasnapunkat. Majd pedig szeptemberben a 3 napos rendezvényt, ami szintén 

nagyon jó hangulatban telt el. A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft tájékoztatott minket, hogy itt 

is bevezetésre kerül a szelektív hulladékgyűjtés. Mindenki megkapja még a másik két kukáját 

is. Valamint komposztálókat fognak kiadni. Kukát minden lakos fog kapni, leszállítja az 

önkormányzathoz a cég és innen osztjuk ki. Komposztálókat viszont jelezni kell, hogy ki az aki 

szeretne kérni, mivel nincs annyi, hogy minden lakosnak jusson. Ezt mindenkinek saját 

magának kell elhozni Berettyóújfaluból a telephelyről. Nem régen megkeresett egy cég egy 

rehabilitációs foglalkoztatásnak a bevezetésével. Tartottunk egy tájékoztatót múlt héten 

pénteken. Az SZGYF ajánlására kerültek ők Szerepre. Mint egy 20 darab névre szóló meghívót 

küldtünk ki Szerepen, ebből kb. 5 lakos vett részt. Ez azért elkeserít. Akik le vannak 

százalékolva, ide jön a munkáltató a helyükbe és arra nem képesek, hogy egy kicsit 

megmoccanjanak a pénzért. Egy nagyon korrekt cégről van szó a FŐNIX MMK-ról. 98 óta 

vannak mint munkáltató, 2014 óta foglalkoznak rehabilitációs foglalkoztatással. Egy országos 

hálózatú stabil cégről van szó. 4 fő Szerepről és van a Szociális Otthonból is jelentkező, így van 

annyi a létszám, hogy 2 héten belül egy bedolgozói jogviszonyt kezdenek. Egyelőre a könyvtár 

nagytermét adjuk nekik oda. Közben pedig az orvosi lakást fogjuk kialakítani foglalkoztatás 

céljára. Megnézték és megfelel nekik. Ott a fűtést kell megjavítani, egyik szobában a parketta 

vacak, illetve nincsenek földelve a konnektorok. Ennek a költségét is bevállalták, mintegy 2,5 

millió forint összegben. Megcsináltatják és bérbe veszik az önkormányzattól. Ott menne 4 

órában, napi két műszakban a foglalkoztatás. Ami még fontos. A Megyei Önkormányzat 

többször is keresett döntsük el mikor lesz az energetikai korszerűsítés hivatalos átadója. Egy 

időpontot ki kellene tűznünk a hivatalos átadónak, mivel egy TOP-os pályázatról van szó. 

Gyűlés végéig majd átgondoljátok. A tankerületet is várjuk szeretettel, mivel őket is ugyanúgy 

érinti. Nekem röviden ennyi volt. 

 

 

2./ Előterjesztés a 2019/20-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Megérkezett a Tankerület tájékoztatása. Ezzel kapcsolatban valamilyen kiegészíteni 

való, vagy inkább kérdésekre válaszol majd? 

 

Köles Krisztina 

 Kiegészíteni valóm nincs, amennyiben kérdés felmerül állok rendelkezésre. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki megkapta, áttanulmányoztátok. Kérdés, észrevétel? Annak örülök, hogy még 

mindig sikerül a szakos tanárokat megoldani. A gyereknek meg van a megfelelő oktatása. 

Illetve, hogy megfelelő gyereklétszámmal még tud működni az iskola, mert alapvető dolog, 

hogy egy településnek legyen saját iskolája is, legyen benne gyerek. Viszont a felmérések 

amikről megkaptuk az eredményt kicsit elkeserítő. Az országos átlag alatt mennyivel vannak a 

gyerekeink. Nemcsak tanítás, hanem elsősorban nevelés szükséges a gyerekeknek. 

 

Köles Krisztina 

 Nagyon sok energiánk rámegy ezekre a felvetett tényekre. Igyekszünk a szakos ellátást 

is megoldani. Számunkra sem egyszerű feladat, mivel gyakorlatilag olyan kis óraszámot kell 

biztosítanunk, hogy a pedagógusaink inkább a nagyobb városokba helyezkednek el. De 

igyekszünk az áttanításokkal, megbízási szerződésekkel foglalkoztatottakkal vagy nyugdíjasok 

visszafoglalkoztatásával 10 óra helyett 11 órában is jöhetnek dolgozni. Tehát igyekszünk 

értékeket teremteni. Valóban a legnagyobb probléma a nevelés. Ahogy a beszámolóból is 

kitűnik nemcsak az alapvető készségek, képességek elsajátításával, hanem igyekszünk olyan 

különleges programokkal is mint a sportpályán nem régen megvalósult bowling foci. Egész 

napos családi program keretében is biztosítjuk a hátteret, főként azért, hogy együtt 

gondolkozzunk, a családokat együtt próbáljuk rávenni hogy a felelősség oldaláról nézzék ők is 

az egészet. Mert nagyon nehéz a tanulást megszerettetni. A szülői felelősség is felmerül, 

próbáljuk őket is belevonni mindenbe, hiszen a nevelést otthon is kellene folytatni ahhoz, hogy 

ne legyenek gondjaink. Igyekszik a tankerület is, az iskola is. A meglévő tényeken nem tudunk 

változtatni csak próbáljuk ezt tovább vinni és javítani.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy kérdésem lenne. Melyik ez az EFOP 4.1.3 pályázat? Nincs benne a beszámolóban.  

 

Köles Krisztina 

 Nem vagyok projektes, honnan merült fel egyébként? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kaptam ma egy papírt az iskolából, egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kértek, 

ezen pont által megjelölt pályázathoz. Nincs megnevezve, hogy melyik vagy milyen pályázat? 

 

Köles Krisztina 

 Rengeteg futó pályázat van. Van szakmai és van infrastrukturális. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Infrastrukturális pályázat az biztos, nem lehet hogy a fűtés korszerűsítéses pályázat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha valamire kötelezettséget vállalok, akkor legalább tudjam már hogy mire. Örülünk ha 

valami alakul vagy fejlődik. Még egy problémám van a pályázatokkal kapcsolatban. Őrült 

nagyot csalódtam a tankerületben, mert csak akadályokat gördítettek az energetikai pályázatunk 



kivitelezése során. Nem tudtunk rugalmasan együttműködni és ezek miatt sérelmezem azt, hogy 

kapok egy darab papírt amiről nem is tudom miről szól, de járuljak hozzá.  

 

Köles Krisztina 

 Vissza kell küldeni és egy bővebb felvilágosítást kérni, mert ebből nem lehet eldönteni, 

nem tudok erre válaszolni mert nem vagyok ennek a szakterületnek a guruja. De utána tudunk 

járni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha valóban erről a fűtéskorszerűsítésről van szó akkor mi nem gördítünk akadályt, 

örülünk ha valami történik, fejlődik, hiszen egyelőre az épület a mi tulajdonunk, tehát nekünk 

is a vagyonunkat gyarapítja ez által. Csak akkor egyformán korrekten álljunk a dolgokhoz.  

 

Köles Krisztina 

 Tolmácsolni fogom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, kiegészíteni való? Aki elfogadja a tájékoztatást, kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

85/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést a 2019/20-as 

tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi feltételeiről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

3./ Előterjesztés az ASP pályázatban foglaltakról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy szabályzatot kell elfogadni. Kaptunk egy előterjesztést, az előterjesztő sajnos nem 

tud jelen lenni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Szerintem annyiról van szó, hogy pályázati forrásból valósult meg ez, bizonyos 

eszközöket, szoftvereket kaptunk, van egy elszámolás ahol kötelező bizonyos szabályzatok 

elkészítése, használata. Ezeket a szabályzatokat alkalmazzuk. Az elszámoláshoz szükséges ez. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért és elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

86/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-L2.1-VEKOP-16-201700780 

azonosítószámú, „Püspökladány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" 

elnevezésű pályázat keretein belül vállalt szabályzatok Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal általi alkalmazását vállalja. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

   Keserű László jegyző 

 

 

4./ Beszámoló az Önkormányzat 5 éves munkájáról 2014-2019 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság megtárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadta mindkét bizottság a beszámolót, a közös hivatalnál van kétszer is csökkentő 

tétel. Nem 9,9 millió forint, kb. 3,5 millió forint körül van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

87/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót az Önkormányzat 5 

éves munkájáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatással 

kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megtárgyalta a gazdasági és ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezt is megtárgyaltuk, átnéztük, elfogadta a bizottság az előterjesztést. Ez egy hosszabb 

távú terv. 

 

Tóthné verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja az előterjesztést, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. 

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

határozatot hozták: 

 

88/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 11.§ alapján, valamint az e határozat mellékletét képező Tiszamenti Regionális 

Vízmű Zrt. 2020-2034 közötti időszakra a SRU-IV víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervezetét megismerte és az abban 

foglaltakat elfogadja.   

  



Felhatalmazza a polgármestert a Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó nyilatkozatok 

megtételére.  

 

Végrehajtási határidő: azonnal  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

6./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Végig vettük pontról pontra. Nem merült fel kérdés.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja az előterjesztést. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

alkották: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(IX.25.) önkormányzati 

rendelete  

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól  

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

  

1. §  

  

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerep község közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.  

  

(2) Jelen rendelet alapján természetben nyújtott szociális célú támogatásra, 

háztartásonként  csak egy személy, egy jogcím alapján, egyszer lehet jogosult Az egy 

háztartás részére megállapított támogatás mértéke:  maximálisan 6 q barnakőszén.  

  

2. §  

(1)Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult:  



a) 65 év feletti nyugdíjas kérelmező, jövedelemre tekintet nélkül,  

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250.-Ft),  

c) A 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontján kívül, akit a Képviselő-testület méltányosság 

alapján arra jogosultnak ítél meg, és ca) széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel 

rendelkezik, melyről nyilatkozik és cb) a tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelmét az e 

rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb az 3.§ (2) bekezdésben meghatározott 

határidőig benyújtotta.  

(2) A méltányossági jogkörben támogatás a rendelkezésre álló szabad kapacitások esetén 

akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128. 250.-Ft).  

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, 

aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint  

a) aktív korúak ellátására,  

b) időskorúak járadékára,  

c) települési támogatásra jogosult,  

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.  

(4) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése az 

irányadó.  

3. §  

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.  

(2) A támogatási kérelmeket 2019. december 6.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.  

(3) A támogatás megállapításáról a Polgármester határozattal dönt.  

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2020. január 31.-ig 

gondoskodik.  

(5) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.  

4. §  



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

(2) Hatályát veszti a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 17/2018. 

(X.31.) önkormányzati rendelet.  

  

  

Tóthné Verő Tünde s.k.          Keserű László s.k.  

polgármester             jegyző  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. számú melléklet a /2019. (…………) számú önkormányzati rendelethez.  

  

KÉRELEM  

  

Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításához  

  

  

Kérelmező 

neve:………………………………………………………………………………..  

  

Születési 

neve:………………………………………………………………………………….  

  

Születési helye, 

ideje:…………………………………………………………………………..  

  

Anyja 

neve:……………………………………………………………………………………..  

  

Állandó 

lakcíme:………………………………………………………………………………..  

  

Tartózkodási 

helye:……………………………………………………………………………..  



  

TAJ 

száma:……………………………………………………………………………………...  

  

Telefonszám (nem kötelező 

megadni):…………………………………………………………  

  

  

A kérelmező családi körülménye (megfelelő válasz aláhúzandó):  

  

egyedül élő  

  

nem egyedül élő  

  

A kérelmezővel azonos lakóingatlanban élők személyek száma: …………….. fő  

  

Név  Családi kapcsolat  Születési idő  Megjegyzés  

        

        

        

        

        

        

        

  

Kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni (megfelelő rész aláhúzandó):  

(a) aktív korúak ellátására jogosult   

(b) időskorúak ellátására jogosult   

(c) települési támogatásra jogosult  

  

Kijelentem, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem:  

(A megfelelő válasz aláhúzandó!)  

  

                                       Igen                                      Nem    

    

Jövedelmi adatok  

B/ A jövedelmek típusai  
kérelmező 

jövedelme  

közeli hozzátartozók 

a) b) c) d) e) f) g) h)  
Összesen:  



1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és  

táppénz  

      

2. Társas és egyéni vállal-      

kozásból származó jöve-      

delem  

      

3. Nyugellátás, baleseti     

nyugell., egyéb nyugdíj-     

szerű ellátások  

      

4. Önkorm. és munkaügyi  

    szervek által folyósított     

rendszeres pénzbeli ell.  

    (munkanélküli  jár., 

rendsz. szoc. és      nevelési 

segély, jöv.  

    pótló támogatások stb.)  

      

5. A gyermek ellátásához és  

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYES, GYET, 
GYED, családi pótlék,  

tartásdíj.)  

      

6. Egyéb jövedelem        

7. Összes nettó jövedelem        

  

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ................................................... Ft/hó  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

  

Szerep,  …………………………………….  

  

            

  ……………………………………………….  

                    az ellátást igénylő, vagy törvényes   

                   képviselőjének aláírása  

  

  

                

……………………………………………….  

                cselekvőképes hozzátartozók aláírása  

  

Kitöltési utasítás  

  



1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, ill. több 

lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.  

2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe 

fogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő.  

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell 

feltüntetni.  

4. Az 1., 3., jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelmét kell szerepeltetni.  

5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását 

közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelmét kell igazolni  

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást 

vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 

jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.  

7. Az egy főre jutó nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli 

hozzátartozók számával.  

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett, az érintett közeli hozzátartozónak is alá 

kell írnia. Ha az ellátást igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, 

helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.  

  

  

7./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság támogatta a pályázathoz való csatlakozást.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

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

hozták: 

 

89/2019.(IX.24.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa  

Hungarica Ösztöndíj 2020. évi pályázati fordulójához.  

  

Határidő: 2019. október 2.  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

 

8./ Előterjesztés közalkalmazotti jogviszonyról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előterjesztést mindenki megkapta. A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Aki elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozták: 

 

90/2019.(IX.24.) számú határozat: 

III. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szerep Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 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, szociális étkeztetés státuszban határozatlan 

időtartamban 8 órás jogviszonyban foglalkoztassa 2019. október 1-től.   

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 
 

9./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mondjatok egy időpontot mikor adjuk át a csodálatos épületeinket. Tankerületet kell 

meghívni, ők a legbonyolultabb. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 4.-e péntek? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az jó lehet. Egyeztetünk a megyével és államtitkár úrral és utána kiküldjük a meghívót. 

Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.34 órakor az ülést bezárta. 

 

 


