
K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

81/2017.(VI.27.) sz. határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 27-i ülés 
napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 



K i v o n a t 

 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  

ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
 
 
 

82/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Szerepi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. első félévi működéséről szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 
 
83/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 31. §-ában foglaltak alapján Szerep Község Önkormányzata a 
2013-2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2017. évi 
felülvizsgálatát elfogadja.  
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 
 
84/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat a mellékletét 
képező Eseti közbeszerzési szabályzatot elfogadja.  

 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
85/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján a Püspökladányi Közös Önkormányzati 
Hivatal szerepi székhelyű hivatalára vonatkozóan 2017. július 17-től 2017. 
július 28-ig (10 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.   
 

Utasítja a jegyzőt, hogy igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan 
ügymenet és feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal 
rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátás biztosításáról, 
valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon.  
 

Határidő: szövegben, illetve folyamatos  
Felelős: Keserű László jegyző   
 
 
Szerep, 2017. június 27. 

 

 

 

 

 

 

Kivonat hiteles: 

 

E.a.: 

  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

86/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő Testülete a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján, 
2017. július 1-el, 2017. december 31-ig tartó felmondási idővel felmondja a 
Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 2013. december hó 02-án 
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, tekintettel arra, 
hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
mint koordináló szerv visszavonta a Bihari Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. részéré kiállított megfelelőségi véleményét, így a 
közszolgáltató nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges 
jogszabályi feltételekkel.    

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felmondást az 
önkormányzat nevében írja alá.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  
 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 
87/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő Testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy a törzstőke felemelése esetén 40.000.-Ft névértékben üzletrészt kíván 
szerezni a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben 
(székhely: 4031 Debrecen, István út 136.) A társaság taggyűlésén az 
üzletrész képviseletével megbízza Berettyóújfalu város képviselőjét.   

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törzstőke 
összegét a 2017. évi költségvetés terhére biztosítsa, és felhatalmazza a 
tulajdonszerzéssel összefüggő okiratok aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  
 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
88/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő Testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosaként 
szerződést kíván kötni a társasággal a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására 2018. január 1vel kezdődően 10 éves 
időtartamra.  

 
Határidő: tulajdon szerzést követően azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester   
 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
89/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő Testülete kinyilvánítja szándékát, 
hogy 2018. január 1.-jei hatállyal csatlakozni kíván a Debreceni 
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (4024 Debrecen, Piac u. 
20.) a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint.  

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy 

- a Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 
ismeri el 

- lakosságszám-arányosan biztosítja a Társulási Megállapodásban 
rögzített vagyoni hozzájárulást 

- tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanácsban a szavazati arány 
közvetetten lakosságszám arányos. 

-  
A Képviselő-testület a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanácsába az önkormányzat képviseletére a 
polgármestert delegálja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz 
szükséges intézkedéseket megtegye, valamint az okiratokat aláírja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
90/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Szilárd 
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulással (Képviselő: Muraközi István 
társulási elnök, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.) 2013. június 
30-án hatályba lépett társulási megállapodás 4./ és 19./ pontjának 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövetét – a határozat 
mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja: 
 
A társulási megállapodás 4./ pontjában a 
„ A KEOP projekt keretében megvalósuló rekultivációval kapcsolatos 
előkészítő munkák – pályázat lefolytatása, közbeszerzés lebonyolítása, 
szerződéskötés – valamint a tényleges rekultivációs munkákkal kapcsolatos 
projektgazdai feladatok ellátása.”  

„A rekultivált területek utógondozási feladatainak ellátása.”  

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:  

„A KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0006 azonosító számmal rendelkező pályázat 
keretében megvalósult hulladéklerakók rekultivációja projekt 
fejlesztéseinek fenntartása, a rekultivált területek utógondozása.”  
 
A társulási megállapodás 19./ pontjában a  

„A társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást 
illeti meg. A társulás vagyonát képezi a berettyóújfalui 0714/13 hrsz.-ú 
hulladéklerakó telep, a berettyóújfalui 0714/29 hrsz.-ú földterület, valamint 
a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Oláh 
Zsigmond u. 1-1., cégjegyzékszám: 0909-010210) 51 %-os üzletrésze.” 

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: 

„A társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást 
illeti meg. A társulás vagyonát képezi a berettyóújfalui 0714/13 hrsz.-ú 
hulladéklerakó telep, a berettyóújfalui 0714/29 hrsz.-ú földterület, valamint 
a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4100 
Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1., cégjegyzékszám: 09-09-010210) 100 
%-os üzletrésze.” 



Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és 
Hasznosító Társulás jelenlegi társulási megállapodásában megjelölt 
társulási cél módosítását, és az ezzel összefüggő rendelkezések módosítását 
tartalmazó okiratot aláírja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  
 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 
91/2017.(VI.27.) számú határozat 
1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szegregált 
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) EFOP-1.6.2-16 
felhívásra pályázatot kíván benyújtani „Komplex esélyteremtés Szerepen” 
támogatási kérelem címmel.  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, az együttműködési 
megállapodásokat aláírja. 

Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 
 
92/2017.(VI.27.) számú határozat 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületea „Szegregált 
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) EFOP-1.6.2-16 
pályázat „Komplex esélyteremtés Szerepen” támogatási kérelem 
hatástanulmányainak elkészítésére 700.000.-Ft-ot, azaz Hétszázezer 
forintot különít el Szerep Községi Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének terhére.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
93/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert a TOP-4.1.1-15-HB1-2006-00028 projektazonosító számú 
„Egészségügyi alapellátások fejlesztése Szerepen” című pályázat kapcsán 
keresse fel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui 
Tankerületének igazgatóját, hogy a Szerep Község Önkormányzat 
tulajdonában lévő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
működtetésébe és használatába átadott Szerep Kölcsey u. 8. szám alatti 
ingatlan használatát, az egészségügyi alapellátás zavartalan működése 
miatt a felújítás időtartamára biztosítsa az Önkormányzat részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
  



K i v o n a t 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 27-i  
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
 
 
94/2017.(VI.27.) képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy 
a Kölcsey u. 8. szám alatti ingatlan tekintetében vizsgálja meg a 
vagyonkezelői szerződést és megoldási javaslatot dolgozzon ki az épület 
visszavételére.  

 
Határidő: folyamatos  
Felelős: Keserű László jegyző 
 
 
Szerep, 2017. június 27. 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
E.a.: 
 


