
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 1-i 

 testületi ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) rendeletei: 3 

c.) határozatai 43-51 
 

 

 

 

TÁRGYSOROZATA 

 

 

 

1./ Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

2./ Szerep Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

3./ Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

4./ Kht. megalakításáról tárgyalás / Szóbeli előterjesztés/ 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

5./ Segítő Kezek étkezési térítési díjának megtárgyalása 
Előadó: Tóthné Verő Tünde 

6./ Különfélék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H A T Á R O Z A T 

 
43/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 1-i Képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
44/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 1-i Képviselő-testületi ülés 

módosított napirendi pontját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
45/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt módosítás nélkül 

elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
46/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának 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 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 

 

47/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szerepi 

Sportegyesület a támogatást havi 50 000 Ft összegben kapja meg. A támogatásból 200 000 Ft 

zárolásra kerül, amelynek átadásáról júniusi beszámoló függvényében születik döntés. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



48/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kht. megalakítási szándékát fejezi ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

49/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés személyi térítési díját 

2016. március 1-től minden jövedelmi kategóriában, egységesen emeli, az emelés összege 60.-

Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

50/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, hogy a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott vízi-közművek használatáért fizetendő nettó bérleti díj 

összege 2015. évre vonatkozóan: 

 

- ivóvíz szolgáltatás vízi-közmű eszközei esetében: 200 000 Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

51/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a földesi 0322/2 hrsz.-ú 

ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzését nem kéri, tulajdonrészéről Földes település 

javára lemond. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 1-i testületi 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 
 

 

J e l e n v a n n a k:   Tóthné Verő Tünde polgármester,  

Bácsó Balázsné, Kenéz Szilvia Magdolna, Varró Géza, Győri Balázs, 

Szabó László képviselők 

 

Távol tartózkodik:   Mile Tünde Enikő képviselő 

 

 

J e l e n v a n n a k továbbá:  Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

    Rácz Lajos ügyintéző 

     
 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.20 órakor megnyitotta. 

 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent Képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, a 7 képviselőből 6 jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkérném Andróczki 

Dórát. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 
 

43/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 1-i Képviselő-testületi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A napirendi pontokra az alábbi javaslatot tenném: 

 

1./ Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

2./ Szerep Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről 

3./ Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 

4./ Kht. megalakításáról tárgyalás / Szóbeli előterjesztés/ 

5./ Segítő Kezek étkezési térítési díjának megtárgyalása 

6./ Különfélék 

 

 



Aki elfogadja a módosított napirendi pontokat, kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 6 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

44/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. március 1-i Képviselő-testületi ülés 

módosított napirendi pontját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Napirend előtt szeretnék beszélni az Életházról. Hivatalosan még mindig az egyház nevén 

van az épület, beszéltem tiszteletes asszonnyal erről. Gyorsított eljárással a nevünkre írattuk. A 

másik dolog, hogy volt egy beszélgetésem egy pályázatíró céggel. Március 28-án lesz az MVH-

nak egy pályázata, a települési utcakép javítására vonatkozóan. Nekünk erre alkalmas épület a 

könyvtár, ennek lehetne az energetikai korszerűsét megvalósítani.  

 

1./ Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezt felülvizsgálta, változtatás nélkül elfogadta. 

Nekünk is felül kell vizsgálnunk és döntenünk. Valami kérdésetek ezzel kapcsolatban? 

 

Varró Géza képviselő 

 A vasútállomás az irodájuk, amely be van rendezve? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Éppen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szükséges eszközöket megkapták, dolgozni tudnak és fogadóórát tudnak tartani. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Krisztiánról tudunk valamit? Mondhatna pár szót erről személyesen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A jegyzőkönyvből tudjuk, hogy elfogadták változtatás nélkül. Valakinek kérdése? 

Szavazzunk, aki elfogadja az eddigi formában az együttműködési megállapodást, kérem, 

szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

 

 

 

 

 



45/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, azt módosítás nélkül 

elfogadta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

2./ Szerep Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottságok tárgyalták tegnap. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottságok elfogadásra javasolják a tervezetet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdése, javaslata van-e? Aki az előterjesztésnek megfelelő határozati javaslatot 

elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

46/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának 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 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 

 

3./ Szerep Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottságok ezt a témát is tárgyalták. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasoljuk, változtatásokat nem hoztunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nekem Lacihoz lenne kérdésem. A sportról vannak híreid? 

 

Szabó László képviselő 



 Megpróbáltam megcsinálni, hogy szervezek egy közmunkás focicsapatot, de nem sikerült. 

A bajnokságtól visszaléptünk. Az ifi csapatot kötelező tovább vinni a TAO miatt, az U11-es 

csapatot is támogatottság miatt tovább kell vinni. A bajnokság szombaton kezdődik. A 

költségvetésben maradt pénzre szükség van, mert a TAO-t nem fogjuk igénybe venni ilyen 

feltétel mellett, hogy vissza kell fizetni a pénzt, ha megszűnik a csapat.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ifiben hány szerepi gyerek van benne? 

 

Szabó László képviselő 

 Négy püspökladányi gyerek van, a többi mind szerepi. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A csapat megszüntetése szabályos? 

 

Szabó László képviselő 

 Igen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nem tudok napirendre térni efölött a dolog fölött. Lassan száz éve működik a foci 

Szerepen. 

 

Szabó László képviselő 

 Voltunk már így 2003-ban, hogy fél évig nem volt csapat. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Jövőre mindenképpen kell szervezni valamit, hogy legalább megye hármas bajnokságban 

tudjunk indulni. 

 

Szabó László képviselő 

 Azt tettem, amit mondtatok, egy közmunkás csapatot szerveztem. Azt viszont nem tudom 

vállalni, hogy egyedül szervezzem az egészet. Önként vállaltam rengeteg feladatot, de az én 

anyagi képességeim is végesek. Talán ősszel működőképes lesz a közmunkás csapat.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Javaslom a testületnek, hogy nyáron térjünk vissza erre a témára. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javaslom, hogy hagyjuk meg a 600 000 Ft támogatást a költségvetésben, 200 000 Ft-ot 

zároljunk, és havi 50 000 Ft-os bontásban kapja meg a sportegyesület. A szeptemberi indulástól 

függően kapják meg a további támogatást. Elég erről egy határozatot hoznunk, de egy júniusi 

beszámoló függvényében döntünk a továbbiakról. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A 

szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

 

 

 

 



47/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szerepi 

Sportegyesület a támogatást havi 50 000 Ft összegben kapja meg. A támogatásból 200 000 Ft 

zárolásra kerül, amelynek átadásáról júniusi beszámoló függvényében születik döntés. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, hozzászólás a költségvetéshez kapcsolódóan? Aki elfogadja a rendelet 

tervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet 

alkották: 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2016 (III.02.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. 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 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 2016. évi költségvetését 

 

a) 562 110 000 Ft költségvetési bevétellel 

b) 95 343 000 Ft finanszírozási bevétellel 
 

c) 581 912 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 563 861 000 Ft működési kiadással ezen belül 

c/a) 372 223 000 Ft személyi jellegű kiadással, 

c/b) 58 154 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

c/c) 114 525 000 Ft  dologi kiadással, 

c/d) 8 510 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,   

c/e) 10 449 000 Ft egyéb működési célú kiadással, 



c/2) 18 051 000 Ft  önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással 

c/3) 0 Ft  intézményi fejlesztési jellegű kiadással,  
 

d) 75 541 000 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg. 

 

2. § 

 

(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére  19 802 000 Ft előző évi működési 

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: 

Város és községgazdálkodás 1 fő, Képviselő-testület 7 fő, Tanyagondnok 1 fő, Könyvtári 

szolgáltatás 1 fő, Mezőőr 1 fő, Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 17 fő, 

közfoglalkoztatottak létszáma 277 fő. Engedélyezett létszám összesen: 305 fő. 

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegének 

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

melléklet szerint fogadja el. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 

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

kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja 

meg.  

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a fejlesztési, illetve 

fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 

 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak 

összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 



(5) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai  pénzbeli és 

természetbeni ellátások 2016. évre tervezett felhasználását és forrás megoszlását az 5. 

melléklet alapján állapítja meg. 

 

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

tagolásban a 2016. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 6. 

melléklet alapján mutatja be. 

 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 2016. évi 

bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. 

 

(8)A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokat a 8. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

(9)A képviselő-testület a 2016. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási 

előirányzatait a 9. melléklet részletezi. 

 

(10)A képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(11)Az önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatással járó adóssággal, 

kezességvállalással. 

 

(12)Az önkormányzatnak nincs Európai Uniós támogatással megvalósuló és tervezett 

fejlesztése 2016. évben. 

 

 

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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet 

III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen  az önkormányzat pályázatot nyújt 



be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat bevételei közt szereplő 15 571 

e 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.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

szabályozza. 

 

(4) A képviselő-testület a 2015. év gazdálkodása során képződött maradványt – a vonatkozó 

jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési 

szervek részére visszahagyja. 

 

A finanszírozás rendje 

 

6. § 

 

(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 

 

7. § 

 

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2016. évi központi költségvetésről 

szóló 2015. évi C. törvény 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.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

4./ Kht. megalakításáról tárgyalás 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Erről tavaly küldtünk ki egy tájékoztatót, mindenféle melléklettel. A kérdés az, hogy 

akarunk-e egy kht-t alapítani, aminek segítségével könnyebben tudnánk értékesíteni a 

közmunkában megtermelt javakat. 

 

Szabó László képviselő 

 Ha ez valóban haszonnal jár, akkor mindenképpen támogatom. A közmunkában kapott 

pénzből így tudnánk a legjobban előrelépni. 



 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Attól függ, hogy piacképes-e. Megérné-e működtetni? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Mindenképpen megéri, ha pénzt akarunk keresni. Tudom, hogy sokan konkurenciát látnak 

benne és tiltakoznak ellene, de a falu érdekeit kell nézni. 15-20 %-al olcsóbban lehet árulni a 

húst. Közmunkában meg tudjuk termelni a takarmányt, amin felneveljük az állatokat.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mennyi árbevétele volt a közmunkában? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 A múlt hónapi beszámolóban van tételesen lebontva. Mondok egy példát. Ahol van az 

önkormányzatnak nonprofit szervezete, ha az adja be a pályázatot, akkor áfástól megkapja a 

támogatást. Ugyanezt az önkormányzat csak az áfa fizetési kötelezettséggel kapná meg. 

  

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nincs mire alapozni, ezzel van problémám. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Ha nincs senkinek kérdése, akkor szavazzunk. Aki elfogadja, hogy létrehozzon az 

önkormányzat egy kht-t, kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozták: 

 

48/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kht. megalakítási szándékát fejezi ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

5./ Segítő Kezek étkezési térítési díjának megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 A segítő kezek küldött egy előterjesztést, a költségvetést is már ezzel a feltétellel fogadtuk 

el. Ezt nekünk egy határozattal el kell fogadnunk. Ezt is tárgyalta a bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottságok tárgyalták és elfogadták. 

 

Szabó László képviselő 

 Hány embert fog érinteni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Az időseket és a szociális étkeztetésben részesülőket. A 80 000 Ft fölötti jövedelemmel 

rendelkezők fognak 440 Ft-ot fizetni. Valakinek kérdése van-e? Aki elfogadja az emelést, 

kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 



 

49/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés személyi térítési díját 

2016. március 1-től minden jövedelmi kategóriában, egységesen emeli, az emelés összege 60.-

Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

6./ Különfélék 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Jövő hónapban közmeghallgatás lesz? A munkatervünk szerint következik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Biztosan lesz, olyan témát kell választanunk, amely az egész falut érdekli. 

 

Varró Géza képviselő 

 A lakosok jelezték, hogy a Széchenyi, Csokonai és Vasút utcát meg kellene javítani.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a probléma, hogy a Jókai utcán, ahol a törmelék van, nem tudjuk megközelíteni a sáros 

út miatt. Amint felszárad, akkor meg tudjuk kezdeni a javítást. 

 

Varró Géza képviselő 

 A másik, hogy nem lehetne-e a Sárrétudvari és Szerep közötti úton a felezővonalat 

felfestetni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A közútkezelő karbantartása alatt van, nekik jelezni fogunk. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Több, mint 10 éve van küzdelem már velük. A hosszúháti úttal kapcsolatban sem 

válaszoltak, amikor megkerestük őket. Írni kell nekik levelet, de alig várható fejlődés ebben az 

esetben sem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jelezték a lakosok, hogy sokakat zavar a Nagy utca végén parkoló busz. Megkerestek 

hivatalosan is, hogy a Nagy u. 36. sz. előtt járuljunk hozzá a parkoláshoz. Én személy szerint a 

könyvtár előtti parkolót javasoltam, hogy azt igénybe vehetik. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A templomunk idén lesz 190 éves. A presbiteri tanács úgy döntött, hogy szeptember-

október környékén szeretnék megünnepelni. Arra kérném az önkormányzatot, hogy 

csatlakozzon a megemlékezéshez. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Semmi akadálya nincs, csak nehogy egybe essen a lovas nappal. A költségvetésbe is 

beterveztük a támogatásukat. 



 

Győri Balázs képviselő 

 Van egy másik téma. A szomszédos települések ünnepeltek 800 éves évfordulót. A Váradi 

Regestrum 1219-ben említi először Szerepet, mint települést. Ez azt jelenti, hogy 2019-ben 

Szerep valóban 800 éves lesz. Erre időben fel kellene készülni, hogy méltóképp 

megünnepelhessük az évfordulót.  

 

Varró Géza képviselő 

 Van még egy ötletem. A bisztró környékére kellene csináltatni egy hirdetőtáblát. 

Zárhatónak kell, hogy legyen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Akkor tele lesz hirdetéssel, mert nem fogják megszokni, hogy valakit hívni kell, ha hirdetni 

akarnak. Van egy más témám is. A földadóval kapcsolatban kellene tovább haladni. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Olyan formában, ahogyan beszéltük, úgy nem megvalósítható. 

 

Pandur Erika pénzügyi előadó 

 Ezt a földadót települési adónak hívják, amelyet az alkotmánybíróság megszüntette. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Alkotmánybírósági döntés március 1-ig engedélyezte ennek a kivetését. A Kösely Zrt. 

elvesztése problémás dolog lesz. A közvilágítást és az ivóvizet ők fizetik. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A közvilágítást a megyei önkormányzatra kell hárítanunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hosszúhát külterületként Szerephez tartozik. A Kösely Zrt. küldi nekünk havonta a 

számlát, amelyet mi fizetünk. A víz problémája sokkal nagyobb. Ha megveszi valaki a műhelyt, 

akkor mondhatja azt, hogy nem szolgáltat vizet a lakosok részére. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A víztornyot a cég tartja fönn. A földeket eladják, de az állattartó telepet nem tudják eladni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Találtam egy 2016 januári cikket, felolvasnék belőle pár sort. „Szőlősgyörök csak a nem 

helyiekre vet ki földadót, mivel a helybelieknek 90%-os kedvezmény jár. Kitaposott úton jár a 

település, a tavaly földadót szedő és a rendeletet vissza nem vonó településből 18 hozott 

adómentességre vonatkozó rendelkezéseket, általában a helyieknek. Idén januártól Mezőberény 

és Óbarok településeken is hatályba lép a földadó-fizetési kötelezettség. Velük együtt már 25 

településen kell fizetni ilyen típusú terhet az országban.” A helyieknek szinte mindenütt 

adómentesség, vagy 90%-os kedvezmény jár. 

 

 Győri Balázs képviselő 

 Megkérjük jegyző urat, hogy nézzen ennek utána. 

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Füzesgyarmat esetében hallottam, hogy 200 Ft az aranykoronánkénti fizetendő összeg, ez 

véleményem szerint korrekt összeg. Ez hektáronként 5000 Ft-os összeg. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Szerepen 4600 hektár van, ami megadóztatható terület. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mondom a következő témát. Kaptunk megkeresést a TRV Zrt-től. A szolgáltató bérleti 

díjat fizet az általuk használt vízi közmű eszközök után. Nálunk ez mindössze a vezetékhálózat, 

mivel a vízművünk már nem működik. 2015 évre 200 000 Ft illeti meg a települést, kérnek egy 

képviselő-testületi javaslatot, hogy kérjük egy határozatban, hogy ezt az összeget utalják át 

nekünk. Ezt nem költhetjük el, elkülönítetten kell kezelni, bármilyen javítás szükséges, ebből 

az összegből kell kifizetnünk. Kérnék egy szavazást, aki ezzel ilyen formában egyetért, kérem, 

kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

50/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti, hogy a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt-nek üzemeltetésre átadott vízi-közművek használatáért fizetendő nettó bérleti díj 

összege 2015. évre vonatkozóan: 

 

- ivóvíz szolgáltatás vízi-közmű eszközei esetében: 200 000 Ft 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy másik megkeresésünk is. Az önkormányzatunk is tagja a Hajdú-Bihar Megyei 

Temetkezési Vállalatnak, így vagyonrészünk van. Földes saját maga üzemelteti a temetőt, 

amelyben tulajdonrészünk van. Kérnek tőlünk egy nyilatkozatot, hogy igényt tartunk-e a 

tulajdonrész bejegyzésre, vagy lemondunk Földes részére? Földes, Kaba és Sárrétudvari kérik 

a bejegyzést, a többi településtől nem érkezett vissza a testületi határozat.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha kérjük, akkor kérhetnek hozzájárulást bármilyen esetben. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez minimális összeg. 

 

Varró Géza képviselő 

 Földes település javára mondjunk le. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javaslom, hogy Földes település javára mondjuk le a tulajdonrészünkről. Aki ezzel 

egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

 



51/2016. (III.01.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a földesi 0322/2 hrsz.-ú 

ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzését nem kéri, tulajdonrészéről Földes település 

javára lemond. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.34-kor bezárta 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 


