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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. március 9-i rendkívüli ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 21-25 

rendelet: 1 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéről  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

2./ Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

3./ Előterjesztés személyi térítési díjról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

4./Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltség 

2020 évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

21/2020.(III.09.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 9-i rendkívül ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

22/2020.(III.09.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a háziorvosi 

alapellátás személyi juttatás előirányzata 120.000. forinttal emelkedjen. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

23/2020.(III.09.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását és 

indítványozza, hogy az 1. mellékletben szereplő javaslatok kerüljenek beépítésre a 

megállapodásba. 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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24/2020.(III.09.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Segítő Kezek Szociális 

Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2020. évi önköltség 

számítását és abban foglaltakra tekintettel nem javasolja a személyi térítési díj módosítását. 

 

Határidő. 2020. március 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

25/2020.(III.09.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szerepi Kirendeltség 2020 évi költségvetését elfogadja. 

 

Határidő. 2020. március 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-i rendkívüli 

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 és Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

Nánássy Mónika 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

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 pontra tennék 

javaslatot: 

 

 
1./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéről  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

2./ Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

3./ Előterjesztés személyi térítési díjról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester  

4./Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltség 

2020 évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  

 

21/2020.(III.09.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. március 9-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
1./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetéről  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előző képviselő-testületi ülésen megfogalmazódtak javaslatok amiket Erikáék 

átvezettek. Ezzel kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, ugyanis az óvodavezető asszony nem 

tud személyesen jelen lenni, elküldött nekünk egy észrevételt, ezzel az összeggel 

csökkentettétek a költségvetésüket vagy pedig úgy maradt az óvodáé ahogy volt? 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 A határozatnak megfelelően le lett csökkentve, az állami támogatás szintjére került. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És mi lett belőle levonva? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez ugyanaz az előterjesztés mint amit egy héttel ezelőtt kaptunk. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Számszakilag le lett belőle vonva. A könyv, nyomtatványból került levételre. 

Számítógép üzemeltetés és karbantartás plusz az ÁFA természetesen. Igazság szerint 

mondhatom mindegy melyik rovatból lett levéve, valamilyen szinten a dologi kiadásba bele 

kellett nyúlni, azt le kellett csökkenteni, az hogy a maradék minimális összeget, hogy hogyan 

költi el az intézményvezető az az ő hatásköre. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De a számítógép üzemeltetést nem tudjuk lecsökkenteni, mert azok a szoftverek amiket 

használnak. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Igen, ezt mondtuk a bizottságin is többször, hogy annyira le van csökkentve a dologi 

kiadás, hogy abból már nincs lehetőség. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A dologiból már nem is tudunk levenni, de úgy tudom van a személyi juttatás, ami a 

munkáltatói döntésen alapul, amit a munkáltató akkor oszthat ha van rá kerete. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Az óvoda esetében azt hiszem a helyettesnek van 10 ezer forint munkáltatói döntésen 

alapuló kiegészítése. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ami nem jogszabály által kötelező, mert a nehéz körülmények között végzett pótlékok 

azok kötelező pótlékok. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Óvodai feladaton ez a 10.000 Ft/hó van. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az előterjesztésben ugyanaz van mint az előzőben, itt nincs az 1500 ezer lecsökkentve.  

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 
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 Lehet ugyanaz van, de a dologit azt csökkentettük. 2,8 millió volt a dologi és abból lett 

2.006.000 Ft. A személyiből lejött 500 ezer forint, a járulékból annak a vonzata meg a dologiból 

került 850 ezer forint levonásra. Így jön ki az 1,5 millió forint. Az biztos, hogy belenyúltunk a 

dologiba, illetve a személyibe amiről döntött is a testület.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatban még kérdés, javaslat, észrevétel? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az eszközbeszerzés bekerült a módosító javaslatok közül, az átvállalt térítési díjak 

biztos benne vannak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az benne van. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 A 7. számú mellékletben benne van. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A jelzőrendszeres házisegítségnyújtás kapcsán a csökkentés? 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 A 3. számú mellékletben van. A Segítő Kezek hozzájárulás csökkent, a tartalék pedig 

növekedett. Illetve ott lett a tartalékból kiemelve ez az 515 ezer forint.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezek szerint az óvodavezető asszony nem változtatott rajta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Le lett egyeztetve vele, túl nagy mozgástere nem maradt a dologi kiadások terén sem.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kaptuk tőle ezt a levelet. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Igen, most olvastam, hogy nem tartja biztosítottnak a dologi kiadásokat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek kérdés, javaslat, észrevétel? Most beszéljük meg, ne utána kint a 

lakosság felé másképp terjesztve az egész költségvetést, meg a hozott döntéseket. Egyébként 

nyilvános a költségvetési rendelet, fent van a honlapunkon, valamint az njt-n is megtatlálható. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél 100 ezer forintról hoztunk egy 

határozatot. 
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Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Arról nem kaptuk meg a határozat kivonatot. Most akkor vagy módosító indítványba és 

átvezetjük, vagy májusban a rendelet módosításkor helyre rakjuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A közös hivatalnál az eredeti előterjesztés alapján kell elfogadnunk és azért tettük a 4. 

napirendnek, mert külön tárgyaljuk a módosított összeget, de most a Kincstárnak az az 

álláspontja, hogy így kell elfogadni az eredeti előterjesztés szerint. Még valakinek kérdés, 

javaslat, észrevétel? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még annyit szeretnék, hogy látszik a háziorvosi feladaton és védőnői szolgálatnál a gáz 

és villamosenergia, víz, csatorna ezt is meg kellene osztani 75 és 25%-ban majd. Vagy nem 

lehet? Egyben van vagy külön a két óra? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy óra van. Ugyanúgy mint az óvoda esetében a rezsi költséget meg tudjuk osztani.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Azt szeretném kérdezni, hogy a család és nővédelem feladaton 4.390600 forint mit 

takar? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez az állami finanszírozás amit kapunk a NEAK-tól. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 De pontosan mi van benne? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A rezsi költségek vannak benne, illetve Editnek a megbízási díj. Jobban mondva 

közreműködői szerződéssel van ellátva. Állandó védőnőnk nincsen már szerintem 20 éve és 

örülünk hogy valaki ellátja a feladatot.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ott van szépen lebontva a lapon.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A szövegesben olyan van amire én tettem javaslatot a katasztrófavédelem aminél 100 

ezer forintot javasoltam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Éppen az előbb beszéltük meg. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A másik, jó hogy annak idején bizottsági elnök asszony mondta, hogy az orvosoknál 

nem kis összeg ez amit kapunk, viszont az elmúlt évek létszámához most úgy veszi észre, hogy 
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kevesebben vannak. Erre oda kellene figyelni, hogy akkor legalább is az ott dolgozó asszisztens 

végezze el, hogy a létszám mennyi. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ügyfélforgalom vezetése. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A létszám ne nagyon csökkenjen. Nem tartom helyesnek a fizetés megvonást annyi 

százalékkal. Ugyanis ebből az összegből simán bírja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem vagyok benne biztos, hogy simán bírja. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Amilyen helyzet van, pont most vegyük el? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Gyuszi bácsi 10 ezer forintot jelent havonta a csökkentése, ez az egyik. A másik, hogy 

ezzel szemben az állam folyamatosan emeli az egészségügyi szakdolgozók bérét, neki enélkül 

is növekedett és növekedni is fog. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hála Istennek.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ami eléggé bosszant minket, hogy a napi 8 órát nem tölti ott. Van olyan hogy hétfőn 

délután itt van 6 óráig, de nem 8-tól 16 óráig tartózkodik a rendelőben. És ez nem azt jelenti 

hogy éppen mindig körzetben van. Most még ezen küszködünk. Panaszt a lakosoktól nem 

hallok, feladatát elvégzi. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ezért nincs rá indok hogy valakinek csökkentsük a fizetését. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem csökkent a fizetése. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem a fizetése csökkent. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 10 ezer forint nem kevés pénz. Ez az én véleményem. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Most emelkedett neki 46 ezer forinttal. És még 40 ezerrel fog emelkedni novemberben.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés lett csökkentve.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem is tudtunk róla, hogy van ilyen neki. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Tudjuk mennyi kötekedő ember van. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Körültekintőbben kell ezután eljárni, ha adunk akkor azt úgy adjuk hogy azt utána 

mindig is fogjuk tudni adni, mert ugye visszavonni kényes dolog. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De amikor 46 ezerrel nő és 10-et elveszek 36 ezerrel akkor is nőtt. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nem úgy számolja, hanem hogy elvetted a pénzét. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A cafetériát is elvettük. Zokon esik mindenkinek, de ha semmihez nem nyúlunk hozzá, 

azért jó lenne a stabilitásunkat megtartani.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az a bosszantó, hogy az országban mindenhol drasztikusan emelkednek a bérek, mi 

meg visszafele csipegetjük. Ez annyira faramuci. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Adjuk vissza. Szavazásra teszem fel aki javasolja. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Mindenkiét csökkentsük én az mondom. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Már van hangja ennek is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem lett más csökkentve? Mindennek van hangja ha hangot csinálunk belőle. Azért 

ülünk itt a testületi ülésen itt beszéljük meg. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Azért mondom. Merek ellent mondani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jól teszi Gyuszi bácsi és ezért mindjárt szavazásra teszem fel, hogy ki hogy gondolja. 

Nem kell ebből problémát csinálni, együtt vagyunk közösen döntünk.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A munkáltatói hozzájáruláshoz semmi közünk már bocsánat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Költségvetés függvénye Edit. Ha a költségvetésben tudjuk rá biztosítani a keretet, akkor 

adható a munkáltatói. Ha nem tudunk rá keretet biztosítani akkor nem adható. Ezért szükséges 

a testület, hogy tudunk-e 120 ezer forint plusz járulékot biztosítani a költségvetésben vagy nem. 

És akkor ezt újra szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy a háziorvosi szolgálaton 120 

ezer forint plusz járulékot biztosítsunk továbbra is az asszisztensnek, kérem szavazzon. Szuper 
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a döntés nincs döntés. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 3 igen 

szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták: 

 

22/2020.(III.09.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a háziorvosi 

alapellátás személyi juttatás előirányzata 120.000. forinttal emelkedjen. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Van döntés nem támogatja a képviselő-testület. Nem kapott többséget.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A költségvetéshez egyéb kérdés, javaslat? Akkor szavazásra tenném fel azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek 100 ezer forint 

támogatás kerüljön betervezésre a költségvetésbe. És akkor a költségvetési bevételt 

584.403.228 forint bevétellel, 387.813.176 forint finanszírozási bevétellel, 688.051.483 forint 

költségvetési kiadással, ezen belül 533.376.006 forint működési kiadás, 154.675.477 forint 

felhalmozási kiadás és 284.164.921 forint finanszírozási kiadással kerüljön megállapításra. Aki 

ezzel egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

2019. évi LXXI. törvény 58. § (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 2020. évi költségvetését 
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a) 584 403 228 Ft költségvetési bevétellel 

b) 387 813 176Ft finanszírozási bevétellel 

c) 688 051 483 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 533 376 006 Ft működési kiadással 

c/2 154 675 477 Ft felhalmozási kiadással 

c) 284 164 921 Ft finanszírozási kiadással 

 

állapítja meg. 

 

2. § 

 

(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 37 269 232 Ft, a fejlesztési hiány 

fedezetére 72 414 736 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, köztemető fenntartása és tornaterem működtetése 1 fő, háziorvosi 

szolgálat 1 fő, könyvtári szolgáltatás 1 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, mezőőr 1 fő, 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde 20 fő, képviselő-testület 7 fő, 

közfoglalkoztatottak létszáma 137 fő, önkormányzati pályázati foglalkoztatás 3 fő, 

intézményi pályázati foglalkoztatás 1 fő. Engedélyezett létszám összesen: 174 fő. 

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegének 

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

melléklet szerint fogadja el. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 2. melléklet 

szerint fogadja el. 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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.  
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(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a felhalmozási 

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

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait az 5. melléklet 

szerint fogadja el. 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak összesítőjét 

a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzbeli és természetbeni ellátásait az 7. 

melléklet alapján állapítja meg. 

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

tagolásban a 2020. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 8. melléklet 

alapján mutatja be. 

(9) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2020. évi 

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

(10) A képviselő-testület a 2020. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási 

előirányzatait a 10. melléklet részletezi. 

(11) Az önkormányzat 2020. 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 2020. évi közvetett támogatásokat a 

12. melléklet szerint állapítja meg. 

(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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. 
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(2) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 6 013 249 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 2019. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó 

jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve – a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda részére 

visszahagyja. 

 

 

6. § 

 

(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. 
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(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 

 

9. § 

 

(1) A köztisztviselői illetményalap 50 245 Ft. 

(2) A normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülők 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 
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2./ Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Készült egy előterjesztés a megállapodás módosítására, ezt mindenki megkapta. Ez azt 

tartalmazza, hogy kikerül a könyvelés a 2. pont alól, az elismert közös hivatali létszám 39,28 

fő 2020. évi központi költségvetésbe foglaltak alapján. Püspökladány közös székhelyen van 

35,45 fő, Szerepen pedig 3,83 fő finanszírozott álláshely. Ezen túl menően Püspökladány 

eldönti hány fő köztisztviselőt finanszíroz, Szerep pedig január 1-től 4,5 fő köztisztviselői 

létszámkeretet biztosít. Ebből a munkavégzés helye szerint a székhely településen 

Püspökladány tudja hány fő dolgozik, amelyből 1 fő szerepi ügyekkel foglalkozik, időszakosan 

ez a pénzügy. A kirendeltségen  4,5 fő látja el a feladatait az alábbi bontásokban; 1 fő pénzügyi 

és adóügyi ügyintéző, 1 fő pénztáros, 1 fő titkársági, anyakönyvi, hagyatéki ügyintéző, 1 fő 

közfoglalkoztatási ügyintéző, valamint 0,5 fő jegyzői feladatok ellátása Szerep község 

tekintetében, illetve szociális és gyermekvédelmi ügyek intézése. Finanszírozás tekintetében ha 

Püspökladány önálló hivatal lenne 34,32 főre kapna finanszírozást, de mivel közös hivatal 

35,45 főre részesül támogatásban. Ez 1,13 fő dolgozó plusz létszámot biztosít, amiatt hogy 

közös hivatal Szereppel és hogy időszakos feladatokat ellát, ez a pénzügyi dolgozó 

vonatkozásában. Így azt az 1 főt nem kívánjuk tovább finanszírozni. Az önkormányzati hivatalt 

a jegyző vezeti, helyettesíti az aljegyző, vagy pedig az általa megbízott személy. A jegyzőnek 

kötelező feladata a képviselő-testület, illetve a bizottságai ülésén részt venni, illetve az 

ügyfélfogadás biztosítása. Ezeknek az értelmében a jegyző, aljegyző vagy az általa megbízott 

személy heti 1 alkalommal az ügyfélfogadást tartja. Ez éves szinten, - tehát az ügyfélfogadás, 

a bizottsági, testületi ülések - 2 hónap teljes munkaidőt jelent, mert a kötelező ellátandó 

feladatot 4 órában elég ellátni. Ennek megfelelően Szerep Községi Önkormányzat vállalja hogy 

a fennmaradó napokra, napi 4 órában finanszírozza az aljegyző bérét, a feladatok napi szintű 

ellátása, illetve a szociális igazgatási feladatok ellátása céljából. Ez éves szinten napi 4 órában  

ellátva 4 hónap finanszírozást jelent. Ezen kívül Püspökladány egyéb finanszírozási 

kedvezményekben is részesül, mivel gesztor település. Ezek a határozati javaslatok. Ezzel 

kapcsolatban észrevétel?  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A megállapodás azt tartalmazza, hogy bármelyik fél kezdeményezheti a módosítását a 

megállapodásban. Ebben az esetben 30 napon belül érdemben kell döntést hozni. Ez a határozat 

arról szól, hogy Szerep Községi Önkormányzat kezdeményezi ennek a megállapodásnak a 

módosítását és a melléklet tartalmazza azokat a javaslatokat, amiben kéri, hogy módosítások 

legyenek. Jegyző úr felé már jeleztem, hogy egy ilyen előterjesztés készült. Amennyiben a 

megállapodásnak azon pontjait amelyet Püspökladány illetve jegyző úr teljes mértékben 

egyetért a megállapodás tervezetben átvezetésre kerül, amennyiben vannak olyan pontok 

amiben nincs teljes egyetértés, akkor a következő időszakban ebben egyeztetések fognak 

történni és vélelmezhetően a márciusi testületi ülésen mindkét képviselő-testületnek érdemben 

kell tárgyalni azt a végleges megállapodás tervezetet ami a következő hetekben fog majd 

elkészülni. Ezek javaslatok, amelyek itt a mellékletben megfogalmazódnak.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hozzászólás, vélemény, javaslat? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 
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 Volt a bizottságoknak és a testületnek egy határozat javaslata, mi szerint szakmai 

segítséget kérünk a közös hivatal finanszírozásához.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor szavazásra teszem fel, aki a módosító javaslatokat elfogadja, kérem szavazzon. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

23/2020.(III.09.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását és 

indítványozza, hogy az 1. mellékletben szereplő javaslatok kerüljenek beépítésre a 

megállapodásba. 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor ezt Püspökladánynak meg fogjuk küldeni. 

 

 

3./ Előterjesztés személyi térítési díjról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amit a Segítő Kezek intézménye kiszámolt a részünkre, hogy lássuk mennyibe kerül 1-

1 személy ellátása. Szerep Községi Önkormányzat azonban nem kér térítési díjat ezekért az 

ellátásokért.  

 

Mile Zsolt képviselő 

 Az étkezésért igen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az étkezésért egyedül. Azért sem a személyi térítési díj alapján, mert kiszállításra mi 

nem számoltunk fel költséget. Egyedül a vásárolt élelmezés ami pénzbe kerül.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez tulajdonképpen mit jelent? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A Segítő Kezek vonatkozásában az intézményi térítési díjat a gesztor település szociális 

rendeletében kell leszabályozni, miután Püspökladányban márciusban fogják bevinni a rendelet 

módosítást, ezért az érintett önkormányzatok előtte megismerik az önköltség számítást és ennek 

alapján hoznak egy egyedi döntést arra vonatkozóan, hogy kívánják-e az intézményi térítési 

díjat módosítani. Ami a Püspökladányi rendelet mellékletében van leszabályozva, amit itt 

láthatunk. Mivel több olyan ellátás van amiért nem kell díjat fizetni, illetve intézményvezető 

helyettessel is egyeztettünk, úgy tudom az a maximális összeg van meghatározva mindenhol. 

Gyakorlatilag nincs olyan döntési helyzet ami miatt módosítanánk a díjat. Viszont 

mindenképpen szükséges az hogy a képviselő-testület megismerje az önköltség számítást és 

ennek alapján alakítsa ki az álláspontját. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jobban mondva most van rá lehetőség ha valamiért díjat szeretnénk kérni. Térítési díjat 

az idősek nappali ellátásáért nem kértünk, demens személyektől úgyszintén nem kértünk, az 

étkeztetésben mindössze élelmiszer árat, illetve ami ki van számolva térítési díj azt fizetik be. 

Az étkezés kiszállításáért eddig mi nem kértünk díjat és a házi segítségnyújtásnak szintén 

nincsen térítési díja. Erre most van lehetősége a képviselő-testületnek ha módosítani szeretne 

rajta, hogy valamiért térítési díjat vezessen be, vagy pedig továbbra is így hagyja és nem 

módosítunk. Véleményetek? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem javaslom, soha nem volt. 

  

Mile Zsolt képviselő 

 Van olyan település ahol a házi gondozás fizetős és most ott is gondolkoznak, hogy 

csökkentik az összegét. Önkéntes alapon működik a szolgáltatás igénybevétele, nehezíti az ami 

fizetős. Van ahol az étkeztetés kiszállításáért is fizetni kell. A maximális intézményi térítési 

díjat a személyi térítési díj nem haladhatja meg.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megismertük az önköltség számítást, és az abban foglaltakra való tekintettel továbbra 

sem javasoljuk személyi térítési díj módosítását. 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:  

 

24/2020.(III.09.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Segítő Kezek Szociális 

Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2020. évi önköltség 

számítását és abban foglaltakra tekintettel nem javasolja a személyi térítési díj módosítását. 

 

Határidő. 2020. március 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

4./Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltség 

2020 évi költségvetéséről 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt akkor a kérésünknek megfelelően ki van dolgozva. A plusz finanszírozási kerettel 

hogyan is állunk. Az egyéb dologi kiadásokba 1.697.897 forint, valamint a beruházás a 

számítógép vásárlás 361.306 forint van betervezve. Ezek jelentik a plusz keretet. Számítógépet 

mindenképpen kell vásárolnunk, csak nem biztos, hogy ekkora összegben. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Újra felteszem a kérdést, hogy volt a bizottságoknak és a testületnek egy határozata, 

szakmai segítséget kérünk a közös hivatal finanszírozásához, ezzel hogy állunk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Megtörtént a Kincstárral való egyeztetés, az adóerőképesség tekintetében kap 

kiegészítést az önkormányzat, egyrészt az egyéb önkormányzati feladatok ellátására, valamint 

most ebben az évben konkrétan megosztották, hogy a közös hivatalra nemcsak a gesztor 

település kap finanszírozást, hanem mi is kapunk egy kiegészítést, a gesztor település eddig is 

az adóerőképessége beszámításával kapott kedvezményt amiatt hogy ő gesztor.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 De akkor ezt nem írásban kaptuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem számíttattuk ki visszamenőlegesen, hogy hogyan állhatunk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szóbeli megbeszélés alapján azért ez éves szinten olyan 9 millió forintot jelentett 

Püspökladánynak, hogy gesztor település. Mivel megbeszéltük, hogy a múltat nem firtatjuk 

elfogadtuk, tisztában vagyunk a dolgokkal, ezek után mi is így képezünk tárgyalási alapot a 

megállapodásra.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Köszönöm. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem még mindig az lenne a felvetésem, tudjuk hogy ez az egyéb dologi kiadásban 

van, de az volt a testület döntése, hogy képezzen egy tartalék alapot és erről a későbbiekben 

dönt a képviselő-testület a felhasználásáról.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Persze, fél év után. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ne egyéb dologi legyen, hanem tartalék, vagy plusz keret. Másképpen jelenjen meg. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 A szerepi költségvetésbe be van hozva külön soron az 1.691 ezer forint, de mivel ez 

beépül majd a mi költségvetésünkbe. Általános tartalék van de az az önkormányzathoz kötődik. 

Ezért gondoltuk hogy ott legyen. Ott van az előirányzat, ezt át lehet tenni bármikor.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mondjuk itt van hogy tartalék. Más kérdés, javaslat? Akkor szavazásra teszem fel, aki 

ezt a költségvetés tervezetet, a plusz normatíva beépítésével így elfogadja kérem szavazzon. . 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

25/2020.(III.09.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szerepi Kirendeltség 2020 évi költségvetését elfogadja. 
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Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel meg is tárgyaltuk a napirendi pontokat. Egyetlen kérésem lenne a Népjóléti 

bizottsághoz, hogy a hétvégi bállal kapcsolatosan, folyamatosan kövessék nyomon a 

koronavírus alakulását és szükség esetén hozzák meg a megfelelő döntést. Március 15-vel 

kapcsolatban én is ezt fogom tenni és amint kialakul egy álláspont tájékoztatom a képviselőket 

róla. Az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.42 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


