
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. szeptember 30-i rendes ülésének 

 
 

 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 76-84 

c.) rendelet: 5-6 

  
  

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 2020/21-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
Előterjesztő: Majosi Pálma tankerületi központ igazgató 

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Mezőőr beszámolója 

Előterjesztő: Karácsony László mezőőr 

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

elfogadása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Különfélék 
 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

 
 

76/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 30-i rendes ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

77/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőr beszámolóját elfogadta. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

78/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Kölcsey u. 8. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlant annak állag romlása miatt visszakéri a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központtól más célból való hasznosításra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  

79/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést a 2020/21-as 

tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi feltételeiről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

80/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy a jövőben a képviselő-testület rendes 

ülésein személyesen jelenjen meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

81/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy a konyha költséghatékony, biztonságos 

működése érdekében intézkedési tervet készítsen, mely tartalmazza a 2020/2021 évre 

vonatkozóan azokat az intézkedéseket, mely bevétel növekedést és kiadás csökkenést 

eredményez. Az elkészített intézkedési tervet október 15-ig nyújtsa be a képviselő-testület 

részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

82/2020.(IX.30.) számú határozat: 

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

Hungarica Ösztöndíj 2021. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2020. október 1. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

83/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki, a határozat mellékletét 

képező pályázati felhívásban foglaltak szerint, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében.  

 



 

Határidő:2020. november 30. 

Felelős: polgármester   

 

84/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete buszmegálló kialakítását kéri az Emlék utca 

elejéhez, lakott területen kívül. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 30-i rendes 

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 

    Karácsony László mezőőr 

Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00. órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Majosi Pálma igazgató asszony most jelezte, hogy 

egy rendkívüli dolog miatt nem tud jelen lenni, bármilyen kérdésünk van, válaszol rá és fog 

még minket keresni, nagyon sajnálja, hogy nem tud jelen lenni. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselőből 7 jelen van.  

 

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

önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Mezőőr beszámolója 

Előterjesztő: Karácsony László mezőőr 

3./ Előterjesztés a 2020/21-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
Előterjesztő: Majosi Pálma tankerületi központ igazgató 

4./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

elfogadása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Különfélék 
 

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:  

 



76/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 30-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 

 Augusztus 28-án volt az iskolának a tanévkezdési értekezlete, az elmúlt időszakokban 

tanévzáró, illetve tanévnyitó értekezletekre, évnyitókra, évzárókra rendszeresen meghívnak. 

Ezután volt az óvodának is egy tanévkezdési értekezlete. Ott is részt vettem. Szeptember 5-én 

nyugdíjas találkozó volt. 6-án Tetétlenen volt a templom felújításának átadása. 9-én 

Berettyóújfaluban LEADER közgyűlés volt, szeptember 12-én lovasnapot tartottunk. 

Szeptember 20-án motorosok fogtak össze és egyik lakosunknak egy superttrike-ot 

adományoztak a tolókocsija elé. Az összefogásból megkapta ezt a tolókocsi kiegészítőt. Szép 

látvány volt, több mint 100 motoros jelent meg a településen. Szeptember 22-én társulási ülés 

volt, 25-én polgármesterek találkozója volt Kabán, 26-án a településfásítási programba kapott 

fákat elültettük. Bizottsági ülésen már beszéltünk róla, hogy a Szociális és Gyámhivatal Hajdú-

Bihar Megyei Kirendeltségéről igazgató asszony keresett és tájékoztatott, hogy január 1-vel 

megérkeznek a gondozottak, 3 lakásba beköltöznek 35 fővel és a másik 3 lakást Derecskéről 

töltik majd fel. Hosszúháton a diákszálló részt teljesen ki fogják üríteni, illetve dolgozókat is 

szeretnének felvenni, amit hirdetni fognak a KSZK honlapján is, illetve nálunk a hirdetőtáblán 

is kihelyezik a hivatalban. Valamint a honlapunkon is közzétesszük. Kértem, hogy a következő 

testületi ülésre személyesen jöjjön el és tájékoztassa a képviselőket ezekről a változásokról. 

Hosszúháton az E.ON átveszi a villanyvezeték rendszert, ennek az átadása folyamatban van. 

Ebben elindultunk hogy a Kösely eladja nekik a közvilágítási rendszert, megveszi tőlük az 

E.ON. A közvilágításra közvetlenül velük kell szerződést kötni. 

 

2./ Mezőőr beszámolója 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki megkapta a beszámolót, mindkét bizottság megtárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A Népjóléti bizottság is elfogadta a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdése, javaslata? Amennyiben nincs szavazásra teszem fel aki elfogadja a 

mezőőr beszámolóját. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

77/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőr beszámolóját elfogadta. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  

 

3./ Előterjesztés a 2020/21-as tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi 

feltételeiről 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sajnálom, hogy legalább igazgató úr nincs jelen a testületi ülésen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Annál is inkább mivel szerintem ő írta a beszámolót, teljesen az ő szája íze jön vissza 

nekem. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem kapott meghívót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem nekünk kell meghívni, van neki egy felettese aki utasítást ad rá. Mi csak a 

Tankerületet hívhatjuk meg, ott döntik el a helyi iskola igazgatója is részt vegyen-e a 

gyűlésen. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Mi meghívtuk a tankerületet, a tankerület küldte meg a beszámolót, igazgató úr a 

tankerület felhatalmása nélkül nem jöhet el, csak ha felkérik. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Semmi közünk hozzá. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 De van közünk. Mikor akarják visszaadni az épületet? 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Nem akarják. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Teljesen le fog amortizálódni, de mi hallgatunk. A testületnek hiába mondom. Ez 

csak az én rigolyám.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ugyanúgy támogatom. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nem támogatja senki, hiába vetem fel. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A nagy rendezvényeket sem tudjuk hol megtartani. Ott simán lehetne. 

 

Győri Balázs alpolgármester 



 Hagy legyen ott üresen az épület, milyen gyönyörű közösségi teret ki lehetett volna 

alakítani. Olyan pályázatok volt, hogy kaptunk volna rá 50 millió forintot. Gyönyörű épületet 

lehetett volna belőle kialakítani, de nekünk nem kellett. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hozhatunk egy olyan határozatot, hogy miután az állaga egyre csak romlik az épületnek, 

viszont önkormányzati tulajdon, szeretnénk visszakérni más célból való hasznosításra. 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:  

 

78/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Kölcsey u. 8. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlant annak állag romlása miatt visszakéri a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központtól más célból való hasznosításra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés amit igazgató asszony felé juttassunk el? 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 A tanulók számának csökkenése mitől van? Úgy tudjuk a gyerek létszám nem csökken. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem mindig, hullámzó. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Ez mereven megy lefele. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Ez azértő van mert elég sok gyereket visznek máshova.  

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Megkérdeztem volna tőle, miért viszik el. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Nagyon sok a hátrányos helyzetű gyerek, viszont sok szülő most jobb anyagi helyzetben 

van, eljárnak dolgozni. Az is még mindig hátrányos helyzetű? Számomra ez érdekes. Mi az a 

kritérium ami meghatározza hátrányos helyzetű lesz? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Mi állapítjuk meg a hátrányos helyzetet, jövedelem alapján és iskolai végzettség, 

lakhatás és a foglalkoztatás alapján.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekem is az a véleményem, hogy változott a helyzet az elmúlt pár évben. Nagyon sokan 

eljárnak dolgozni, valószínű, hogy jobb a helyzet. Nincs olyan mint 5-6 évvel ezelőtt, már nincs 

annyi probléma.  



 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Idén volt egy vírushelyzet, komoly leépítések voltak és azért nagyon sok ember 

elveszítette a munkáját aki eddig dolgozott. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Sokan eljárnak még mindig dolgozni. Annyi kérdésem lett volna, hogy a 7. és 8. 

osztályos tanulóknak, ha szünetelne megint az oktatás, ha van laptop tudja őket oktatni. Nem 

az önkormányzat dolgozóinak kell a papírt kivinni, mert még azt sem viszik ki. Mennyi laptop 

kellene, mert ők egy csomót kaptak. A tablet meg lényegesen olcsóbb. A 7. é 8. osztályosoknak 

akik olyan állapotban vannak, hogy azok a gyerekek megérdemelnék ha tovább tanulnak, akkor 

normálisan tanulnak. Balázs te mondtad, amikor elkezdtük a Bursa Hungaricát 20 gyerek is 

volt. Ha tudnánk segíteni, vagy lenne rá pályázat, ha tudnánk hány olyan gyerek van aki tovább 

tanul. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem ezzel van gond, hanem az internettel.  

 

Mile Zsolt képviselő 

 Hiába van eszköz, ha internet meg nincs. 

 

Győri Balázs polgármester 

 Az biztos hogy az iskolában 25-30% volt a roma gyerekek száma, most viszont 90%.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Az arányos mások voltak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Annyit szeretnék mondani, hogy eddig a 7-es lányoknak volt önkéntes igényelhető HPV 

oltás, tegnap kaptunk egy körlevelet hogy hétfőre mérjük fel hány 7-es fiú kéri. Eddig 100%-

osan kérték a lányok. Ez egy jó dolog végül is. Ez most már élő és oltani is fogjuk őket 

november eleje körül. A második oltás pedig tavasszal lesz. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A népjóléti bizottság megtárgyalásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a beszámolót, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták:  

 

79/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesztést a 2020/21-as 

tanévkezdés változásairól, a tanév tárgyi és személyi feltételeiről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



4./ Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt tárgyalta mindkét bizottság, a pénzügyesek megtisztelték a gazdasági és ügyrendi 

bizottságot jelenlétükkel. 

 

Bácsó Balázsné bizottsági elnök 

 Itt voltak a lányok, átbeszéltük az előterjesztést, hozott egy határozatot a bizottság. 

Kaptunk egy kimutatást az óvodával kapcsolatosan. Beszéltem intézményvezető asszonnyal és 

kértem, hogy jöjjön el, hogyan állunk. Kérdeztük a lányokat is hogyan állunk a szállítói 

tartozással, nagyon magas a szállítói tartozás. Le kell ülni megbeszélni mit lehet tenni, mert van 

megint egy szállító aki azt mondta hogy nem szállít. Egy határozati javaslatot hozott a bizottság 

hogy javasolja a képviselő-testületnek kötelezze az intézményvezetőt hogy intézkedési tervet 

készítsen a 2020/2021 évi bevételek növelésére, kiadások csökkentésére, annak érdekében hogy 

a konyha működését biztosítani lehessen. Az intézkedési tervet október 15-ig nyújtsa be. 

Ugyanis magas szállítói tartozásunk van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 3-4 hónap alatt 6 millió forint tartozás gyűlt fel csak egy beszállító felé. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem jöttek szólni, hogy ilyen sok lett? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A normatíva elméletileg fedezi.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Miből van akkor a hiány? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Munkabérből, mert a munkabért nem fedezi alapból a normatíva. A munkabérnek csak 

egy X százalékát adja.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Őrületes, hogy a munkabérből hiány van, a másik oldalon meg azt mondjátok hogy az 

óvoda megtakarított Isten tudja mennyi pénzt. Hogy nem lehet ezt összefésülni? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Van egy intézményvezető aki ezért felel, ezért kapja a pótlékait. Ő az intézménynek a 

vezetője. Legalább jött volna ide. Itt ült a két gazdaságis lány nem szóltak egy szót sem. Egyszer 

csak azzal szembesülünk, hogy nagy a baj, mint júliusban és akkor mi lesz, mit csinálunk? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Majd megint megijeszti őket és lesz aki átkoznak, mint eddig engem, meg a 

polgármestert átkozták. Csak továbbra is úgy van, hogy máshonnan hozzuk a kaját, az egész 

falu. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Üljön össze a két szakma, a pénzügy és a vezetés és akkor fésüljétek már össze? 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Melyik pénzügyest ülteted le?  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ez így őrület. Évek óta görgetjük magunk előtt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ebből a kimutatásból látszik hogy minden évben 6-8 millió mínusszal, vagy 

számlatartozással görgettük tovább és ez már 5 éve, meg még azelőtt is. Gyűlés előtt volt 

megbeszélésünk a belső ellenőrrel, ugyanis jegyző úr kiadta utasításba Aljegyző úrnak, hogyan 

állunk a belső ellenőrrel és úgy néz ki sikerült találnunk belső ellenőrt Dr. Nagy László aki 

elvégezné. A belső ellenőrzés egyik tárgyköre a térítési díjak befizetése, most egy kicsit talán 

rálát az óvodára és esetleg megfogalmaz valami célokat hogyan lehetne, ha az intézményvezető 

nem jut dűlőre. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Lehet nem értek hozzá, nem látom át teljesen a helyzetet, de ha az óvodában a 

normatívából, vagy akármiből megtakarítás van azt nem fogja tudni kidolgozni egyik sem hogy 

a munkabér meglegyen belőle.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez csak most van, ez nem így volt éveken keresztül. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Itt azt mondták 3 hónappal ezelőtt, hogy a normatívából x ezer forint megtakarítás van. 

Akkor most nem értem a munkabérhez honnan vegyünk pénzt. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Lenne egy ügyrendi javaslatom. Minden testületi ülésre legyen az intézményvezető 

meghívva, akkor beszámol minden alkalommal. Jelen pillanatban 10 millió forint szállítói 

tartozás van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy intézményünk van az is az óvoda és az intézményvezetőjét felkérjük, hogy minden 

testületi ülésen legyen jelen. 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:  

 

80/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy a jövőben a képviselő-testület rendes 

ülésein személyesen jelenjen meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Hoztunk egy határozatot, arról is beszéljünk. 



 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szintén szavazásra tenném fel, ami a gazdasági és ügyrendi bizottság javasolt 

határozatot, hogy felkérjük az óvoda vezetőjét, hogy készítsen intézkedési tervet 2020-2021-es 

évre vonatkozóan a konyha tekintetében a hiány csökkentésére, illetve a bevétel növelésére 

hogyan lehet intézkedni. 2020. október 15-ig terjessze a képviselő-testület elé. Aki egyetért 

kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

81/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy a konyha költséghatékony, biztonságos 

működése érdekében intézkedési tervet készítsen, mely tartalmazza a 2020/2021 évre 

vonatkozóan azokat az intézkedéseket, mely bevétel növekedést és kiadás csökkenést 

eredményez. Az elkészített intézkedési tervet október 15-ig nyújtsa be a képviselő-testület 

részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A módosítást tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Elfogadásara javasolta a Népjóléti bizottság is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés ezzel kapcsolatban, vagy kiegészíteni való? 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A likvid hitelt 37 millió forint. látom, hogy 250 millióra emelték fel. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az nem a hitel, a hitel 37 millió forint, az igénybevétel forgalmát kell megnövelni. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Mi indokolja? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez egy halmozott adat, hogy minden hónapban igénybe vesszük és ha ezt felszorzod 

akkor lesz ennyi. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Igen, mindent le lehet írni, köszönöm. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Továbbra sincs pénzünk és igénybe kell vennünk a hitelkeretet.  



 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Anélkül működésképtelen a költségvetés meg az önkormányzat.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 De ez nem azt jelenti, hogy összesen van 250 millió mínuszunk, ez azt jelenti hogy 37 

millió mínuszunk van minden hónapban.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hagy menjen ki a faluba hogy ennyi mínuszunk van, lesz érte zavargás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem szavazzon. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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 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: 

 

1. § 

 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

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

önkormányzat 2020. évi költségvetését 

 

a) 706 342 323 Ft költségvetési bevétellel 

b) 457 977 829 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 1 164 320 152 Ft összes bevétellel 

d) 800 886 587 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 



d/1) 564 168 251 Ft működési kiadással 

d/2) 236 718 336 Ft  felhalmozási kiadással 

e) 363 433 565 Ft finanszírozási kiadással 

f) 1 164 320 152 Ft összes kiadással 

 

állapítja meg.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Engedélyezett létszámok: 

Községgazdálkodás 1 fő, köztemető fenntartása 0,5 fő, tornaterem működtetése 0,5 fő, 

háziorvosi szolgálat 2 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, nyári diákmunka 1 fő, önkormányzati pályázati 

foglalkoztatás 2 fő, intézményi pályázati foglalkoztatás 1 fő. Engedélyezett létszám 

összesen: 175 fő.” 

 

3. § 

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

 

4. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

5. § 

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

6. § 

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4.melléklet lép. 

 

7. § 

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 

8. § 

A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

9. § 



A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 

10. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

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

elfogadása 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság részletesen megtárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A népjóléti bizottság is elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Részletesen meg lett tárgyalva, aki elfogadásra javasolja, 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 6/2020.(X.1.) 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, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át (199 500.-

Ft),  

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

mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85 500.-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 500%-át (142 500.-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 2020. december 4.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz. 

(3) A támogatás megállapításáról a Polgármester határozattal dönt. 

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2021. 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 8/2019. (IX.25.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

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

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet a /2020. (…………) 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 
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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,  ……………………………………. 
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 ………………………………………………. 

             az ellátást igénylő, vagy törvényes  

            képviselőjének aláírása 

 

 

        

………………………………………………. 

         cselekvőképes hozzátartozók aláírása 

 

Kitöltési utasítás 
 

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímkártyán 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. 

 

6./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szintén tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság támogatja a határozati javaslatot. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A népjóléti bizottság is támogatja a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért a szándéknyilatkozattal a csatlakozásról kérem szavazzon. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

82/2020.(IX.30.) számú határozat: 
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2021. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2020. október 1. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

7./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 A népjóléti bizottság is elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért kérem szavazzon. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

83/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki, a határozat mellékletét 

képező pályázati felhívásban foglaltak szerint, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében.  

 

 

Határidő:2020. november 30. 

Felelős: polgármester   

 

8./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Tekintettel arra, hogy az intézmény beindul fel kellene venni a kapcsolatot a Volánnal, 

hogy a falu végére tegyenek egy buszmegállót. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Melyik falu végére? 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az Emlék utcához, mivel a Szociális Otthon kiköltözik. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Pokoli összeg ezt kialakítani. 
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Győri Balázs alpolgármester 

 Fel kell venni a kapcsolatot a Volánnal és meglátjuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most már csak öböllel együtt engedélyezik a buszmegállót. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Csak lakott területen belül. Ezt a táblán kívül kell kialakítani és akkor elég egy fellépő 

mint Hosszúháton.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Megoldható lenne. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Túl tesszük a táblán.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkeressük a Volánt és csak mondanak valamit. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Támogatom. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Én is. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Akkor hozzunk erről egy határozatot. Lépjünk ebben, buszmegálló kialakítása. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hozzunk egy határozatot, aki elfogadja, kérem szavazzon. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

84/2020.(IX.30.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete buszmegálló kialakítását kéri az Emlék utca 

elejéhez, lakott területen kívül. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester   

 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Állítólag a temetőben megint nincs víz. Tudsz róla? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az első kútban van víz, a másik kettőben nincs víz. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Akkor csak nincs víz. 
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Dezső Gyula képviselő 

 Ne ez legyen a legnagyobb gond. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem ez a legnagyobb gond. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még valakinek valami a Különfélékben? Amennyiben nincs az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.43. órakor az ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 


