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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 24-i rendkívüli ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:4-6 

 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés a 148/2018.(XII.13.) számú határozat kiegészítéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester (szóbeli előterjesztés alapján) 

 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 
 

4/2019.(I.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 24-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 

5/2019.(I.24.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

- támogatási igényt nyújt be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény 3. melléklet I. 12 pontja szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására, 

- vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalap összege 2019. január 1-jétől a Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítettekhez képest 

30%-kal emelt összegben lesz megállapítva. A Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatalban a köztisztviselői illetményalap összege 2019. január 1-jétől 50 245 Ft, 

- kijelenti, hogy a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése, 

Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési rendelete értelmében a köztisztviselők 

illetményalapja 2018. július 1-jén 50 245 Ft volt. 

 

Határidő: 2019. január 25. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

6/2019.(I.24.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2018 (XII.13) számú Képviselő-

testületi határozatot kiegészíti az alábbi ponttal: 

Amennyiben - a változásbejelentés eredményeként - a pályázat tartalék keretéből nem 

kerül biztosításra a hiányzó 2.971.673,- Ft pénzügyi fedezet, abban az esetben a hiányzó 

összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 24-i rendkívüli 

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 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő, Szabó László képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 8.00. 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 két napirendi pontra tennék 

javaslatot: 
 

1./ Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés a 148/2018.(XII.13.) számú határozat kiegészítéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester (szóbeli előterjesztés alapján) 

 

  

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:  

 

4/2019.(I.24.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 24-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjaira tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Gondolom mindenki elolvasta az előterjesztést. Lehetőség van pályázni a 

köztisztviselők béréhez való hozzájáruláshoz. Le van írva minden feketén fehéren. A lényeg az 

hogy legalább 120%-os emelést kell, hogy végrehajtson a közös hivatal, és akkor nyújtható be 

ez a pályázat, ha mindkét önkormányzat megszavazza. Szerep tekintetében ez plusz 1,5 millió 

forintot jelent. A dolgozók tekintetében viszont semmilyen bérváltozást nem jelent. Ennyi a 

lényege. Erika valamivel kiegészítenéd még ezt? 



 4 

 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Maga az előzménye az hogy 2017. júliusban meg lett emelve az illetményalap egy 

ladányi döntés alapján, akkor Ladány a Ladányra eső emelési részt be is vállalta, ez egyébként 

közel 30 millió forint volt. Nem támogatásból, hanem önerőből vállalta be. Ezt akkor a szerepi 

dolgozók is megkapták, ezt az illetményalap emelést, de ez nem járt bér emelkedéssel. 

Magyarul a minimálbérre történő kiegészítésük csökkent ezáltal. Amennyiben emelkedett 

volna a bérük, akkor a szerepi hozzájárulás is emelkedett volna, de ugye ez nem történt meg 

mert a minimálbér alatt maradtak így is. Mert a 4 itt lévő dolgozó középfokú végzettségű és a 

besoroláshoz tartozó szorzó elég alacsony. És akkor jött ez a pályázati lehetőség most, az a 

lényeg, hogy a közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknak kell hozniuk döntést, hogy 

vállalják, hogy minimum 20%-kal magasabb illetményalapot állapítanak meg 2019-ben. Ez 

nálunk alapból 30%, tehát alapból megfelelünk az előírásoknak. Ez plusz költség nélküli 

Ladány és Szerep tekintetében is.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdésetek, hozzászólásotok? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez már olyan nagyon régen várat magára, hogy nincs mit hozzászólni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudunk mit hozzászólni, mert nekünk a dolgozóknak egy forintot nem fog 

jelenteni.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 És akkor azt a 1,5 millió forintot amit a Szerepi Kirendeltséget illeti, abban az esetben 

a dolgozókat ez nem érinti, mire lehet felhasználni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hiány csökkentésére. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Kiosztásra került a közös hivatal kimutatása.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy egyhavi jutalom betervezve. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Ez egy tervezett költségvetés, le lett vezetve hogy 25 millió forint a kiadás, az eredetileg 

tervezett hiánya, ami hozzájárulást kellene fizetni 2019-ben 5,5 millió forint. Van egy tavalyi 

levezetés. 1,6 millió forint az ami nem lett elköltve a tervezetből. Eredetileg 8,3 millió forint 

volt a hozzájárulás, ebből a továbbszámlázott kiadásokat kompenzáltuk, amit Szerep utal át a 

Közös Hivatalnak, illetve január 2-án megfizetett Szerep 2 millió forintot, illetve ha levonjuk a 

megtakarítást, amit nem költött el a hivatal, így az jön ki, hogy még 3,5 millió forint az amit a 

tavalyi évre kell fizetni. Ez a költségvetésben úgy jelenne meg, hogy 5,5 millió, mert január 2-

án jött át az a 2 millió. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e napirendhez még kérdés, hozzászólás? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor ezt a 1,5 millió forintot tudjuk jutalomként adni a dolgozóknak? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha már megkapjuk, akkor valamilyen szinten kapják meg. Nekem legalább is ez a 

meglátásom. Ők arról nem tehetnek, hogy ilyen szerencsétlen helyzetben van ez az ország, hogy 

nem éri el a bérminimumot az alapbérük. Köztisztviselők elég régóta, ugyanúgy elvégzik a 

munkájukat a tehetségükhöz és az idejükhöz képest. Csak támogatni tudom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más valaki? Akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. A szavazáskor 5 

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

nélkül a következő határozatot hozták:  
 

5/2019.(I.24.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

- támogatási igényt nyújt be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény 3. melléklet I. 12 pontja szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására, 

- vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalap összege 2019. január 1-jétől a Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítettekhez képest 

30%-kal emelt összegben lesz megállapítva. A Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatalban a köztisztviselői illetményalap összege 2019. január 1-jétől 50 245 Ft, 

- kijelenti, hogy a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése, 

Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési rendelete értelmében a köztisztviselők 

illetményalapja 2018. július 1-jén 50 245 Ft volt. 

 

Határidő: 2019. január 25. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

2./ Előterjesztés a 148/2018.(XII.13.) számú határozat kiegészítéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester (szóbeli előterjesztés alapján) 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Képviselő-testület decemberben elfogadta, hogy az energetikai pályázat kapcsán a 

hiányzó 2.971.673. Ft összeg a pályázat tartalék keretéből lesz biztosítva. Azonban amennyiben 

mégsem lehet a tartalék keretből biztosítani ezt az összeget, a 2019. évi költségvetés terhére 

kerülne ez biztosításra. Ennyi módosítás lenne az elfogadott határoztaban.A szavazáskor 5 

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

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

6/2019.(I.24.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2018 (XII.13) számú Képviselő-

testületi határozatot kiegészíti az alábbi ponttal: 
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Amennyiben - a változásbejelentés eredményeként - a pályázat tartalék keretéből nem 

kerül biztosításra a hiányzó 2.971.673,- Ft pénzügyi fedezet, abban az esetben a hiányzó 

összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 8.13 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


