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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 7-i rendkívüli ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:26-27 

 rendelete: 3 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet tervezetéről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

26/2019.(III.07.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 7-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

27/2019.(III.07.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 

rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési évet követő három 

évre várható összegéről szóló költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti 

tartalommal fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 7-i rendkívüli 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

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

Enikő, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

       Nánássy Mónika 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester és Szabó László 

képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.00. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van, 2 fő igazoltan van távol. A következő 

napirendi pontokra tennék javaslatot: 
 

1./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet tervezetéről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

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:  

 

26/2019.(III.07.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 7-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 A középtávú tervezéssel a határozati javaslat szerint aki egyetért, kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

  

 

27/2019.(III.07.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. 

rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési évet követő három 

évre várható összegéről szóló költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti 

tartalommal fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet tervezetéről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottság tárgyalta a költségvetési rendelet tervezetet is. 

 

Bácsó Balázsné bizottsági elnök 

 Elfogadta a bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Betervezésre került ingatlan 20 millió forintért történő értékesítése, amivel 

csökkentjük a hiányunkat. Valamint az óvodai, iskola étkező gyerekeknek az 50%, illetve 100 

%-ot fizetőknek a teljes összegű térítési díját átvállalta az önkormányzat ami kb. 1 millió 

forintot jelent éves szinten. Ezzel  csökken a segélykeret. Ennyi változás történt benne. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Valamint a tűzoltóság támogatása. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És a tűzoltóság támogatása 60 ezer forinttal. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. 

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 

3/2019.(III.08.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján, a Szerep Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 

1. § 

 

(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az 

önkormányzat 2019. évi költségvetését 

 

a) 704 171 823 Ft költségvetési bevétellel 

b) 344 093 404 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 843 510 294 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 580 706 829 Ft működési kiadással 

c/2) 262 803 465 Ft felhalmozási kiadással 

c) 204 754 933 Ft finanszírozási kiadással 

 

állapítja meg. 

 

2. § 

 

(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 56 379 823 Ft, a fejlesztési hiány 

fedezetére 88 001 033 Ft előző évi maradványt von be az önkormányzat.  

A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester 

jogosult. 

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést 

a polgármester hozza meg. 

(3) Engedélyezett létszámok: 

Községgazdálkodás 1 fő, tornaterem működtetése 1 fő, könyvtári szolgáltatás 1 fő, 

képviselő-testület 7 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, mezőőr 1 fő, Szerepi Kelemen 
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Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde 20 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 137 fő. 

Engedélyezett létszám összesen: 169 fő. 

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegének 

előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. 

melléklet szerint fogadja el. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételeit a 2. melléklet 

szerint fogadja el. 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 

címenkénti/alcímenkénti (3. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-csoport 

kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 3. melléklet 3-9. oszlopai szerint 

állapítja meg.  

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási 

kiadásait - feladatonként – a 4. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásait az 5. melléklet 

szerint fogadja el. 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét 

a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait az 7. 

melléklet alapján állapítja meg. 

(8) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 2019. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet 

alapján mutatja be. 

(9) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2019. évi 

bevételi és kiadási előirányzatokról a 9. melléklet szerint fogadja el. 

(10) A képviselő-testület a 2019. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási 

előirányzatait a 10. melléklet részletezi. 

(11) Az önkormányzat 2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programjainak, projektjeinek kiadásai és forrás megoszlása kimutatást a 11. 

melléklet szerint fogadja el. 

(12) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokat a 

12. melléklet szerint állapítja meg. 
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(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) 

bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges 

indoklást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(14) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem hozott, adósságállománnyal nem 

rendelkezik, a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez. 

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 

4. § 

 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmény vezetőjét a 

költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 

(2) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 

az önkormányzat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az 

önkormányzat bevételei közt szereplő 21 973 154 Ft átvett pénzeszköz csökkentésére vagy 

kiváltására. 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 

(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől 

elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 

(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

szabályozza. 

(4) A képviselő-testület a 2018. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó 

jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda részére 

visszahagyja. 

 

 

6. § 
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(1) Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

68. § (4) bekezdésére, a polgármester 500 000 Ft értékhatárig vállalhat kötelezettséget a 

költségvetési rendelet módosításai közötti időszakra vonatkozóan. Döntéséről tájékoztatja a 

képviselő-testületet.  

(2) A 3. § (4) bekezdésében jóváhagyott felhalmozási feladatokat a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége bonyolítja le.  

 

A finanszírozás rendje 

 

7. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmény pénzellátását igénylés alapján biztosítja, 

de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 

összegének 1/12-ed részét. 

(2) Indokolt esetben az intézmény részére a polgármester engedélyezheti az (1) bekezdéstől 

való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott 

intézményfinanszírozás 5%-át. Ha az időarányos finanszírozás összege a jelzett mértéket 

meghaladja, a következő képviselő-testületi ülésen az érintett intézményvezető 

beszámolással tartozik. Ennek ismeretében rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás 

további rendjéről. 

(3) Az önkormányzati intézmény időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten 

a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. 

 

Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 

 

8. § 

 

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles a Kvtv. 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati 

jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az állami támogatás 

igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám egyértelműen megállapítható.  

 

 

 

 

 

Költségvetés végrehajtásának további feladatai 
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9. § 

 

(1) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft. 

(2) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő, valamint az 50%-os térítési 

díjat fizető gyermekek térítési díját az önkormányzat átvállalja úgy, hogy az önkormányzat 

havonta átutalja a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda részére az önkormányzat nevére 

kiállított, tényleges élelmezési napok figyelembevételével elkészített számlát. A kiadás 

forrása a szociális keret. 

 

Záró rendelkezések 

 

10. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.11 órakor az ülést bezárta. 

 

 
 

 


