
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-i 

testületi ülésének 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete: 6 - 7 

határozatai: 73 - 83 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 
1./ 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Tanyagondnoki szolgálat 2015. évi beszámolója 

Előadó: Boruzs Károly tanyagondnok 

3./ Szerepi Sportegyesület 2015. évi beszámolója 

Előadó: Szabó László elnök 

4./ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó társulás 2015. évi költségvetési beszámolója 

Előadó: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

5./ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2015. évi működéséről 

Előadó: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

6./ Szennyvíz pályázat megbeszélése 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Szemétszállítási díj méltányosságból való átvállalása /szóbeli előterjesztés/ 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előadó: Rácz Lajos ügyintéző 

9./ Folyékony hulladék rendelet módosítása 

Előadó: Rácz Lajos ügyintéző 

10./ Különfélék 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 
 

73/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 31-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 



74/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

75/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tanyagondnoki 

Szolgálat beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

76/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szerepi 

Sportegyesület beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

77/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Segítő Kezek 

Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó társulás 

2015. évi költségvetési beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

78/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Segítő Kezek 

Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

79/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvalósíthatósági tanulmány 

elvégzését kéri, valamint pályázat benyújtási szándékát fejezi ki a VP6-7.2.1.2-16 – 

Egyedi szennyvízkezelés megnevezésű felhívásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

 

 

 

 



80/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szerep 

Községi Önkormányzat átvállalja Szerep település 90 éven felüli lakosainak 

szemétszállítási költségeit. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

81/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8. § (1) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda alapító 

okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 

2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a módosítást 

tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az 

intézmény részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

82/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Szerep 

belterület 498 hrsz-ú „kivett közterület”, Szerep külterület 0331 hrsz-ú „kivett saját használatú 

út”, Szerep belterület 473 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan melyek 

természetben Keményi utca alatt találhatóak, 5 évre bérbe adja évi 5 Ft, azaz öt forint bérleti 

díjért a Budai Farm Kft. részére, azzal a kikötéssel, hogy az út továbbra is az önkormányzat 

tulajdonában marad, valamint használata nem korlátozható. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

83/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő Rácz Béla utca 

48. szám alatti, 220 hrsz-ú ingatlant a Digi Kft. részére felajánlja megvásárlásra, 600 e 

Ft összegért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-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, Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Rácz Lajos ügyintéző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

    Kiss Smonka Katalin Városgazdálkodási iroda 

    Gali Károlyné Szerepi Sportegyesület vezetőségi tag 

    Boruzs Károly tanyagondnok 

    Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

    Fóriánné Bácsi Tünde 

   

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1353 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem 

Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt. Aki ezzel egyet ért, kérem, szavazzon. A 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

73/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 31-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A napirendi pontokat módosítással kívánom feltenni szavazásra. Az első napirendi 

pontként a meghívóban a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója 

szerepel, jelezték, hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen, ezért javaslom levenni a 

napirendről. A további napirendi pontokat a következő módosított sorrendben javaslom 

megvitatása. 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

2./ Tanyagondnoki szolgálat 2015. évi beszámolója 

3./ Szerepi Sportegyesület 2015. évi beszámolója 

4./ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó társulás 2015. évi költségvetési beszámolója 



5./ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2015. évi működéséről 

6./ Szennyvíz pályázat megbeszélése 

7./ Szemétszállítási díj méltányosságból való átvállalása /szóbeli előterjesztés/ 

8./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda alapító okiratának módosítása 

9./ Folyékony hulladék rendelet módosítása 

10./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben 

nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 6 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

74/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Szabó László képviselő 

 Mielőtt az első napirendet elkezdjük, nekem az a javaslatom, hogy tárgyaljunk a 

kisteherautó bérleti lehetőségéről, valamint, hogy a következő ülésen kerüljön napirendi 

pontként felvételre Holding megalakításának lehetősége. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A különfélékben fogunk beszélni a bérleti lehetőségről. A következő ülésen 

napirendként felvételre vesszük a Holding megalakításának lehetőségét. 

  

1./ 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A két bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kérem, ismertessék a testülettel a 

bizottságok állásfoglalását. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a 

2016. évi költségvetési rendelet módosítást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki támogatja a 2016. 

évi költségvetési rendelet módosítását, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkották: 

 

 

 

 



SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

6/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (III. 2.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 2.) 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 2016. évi költségvetését 
 

a) 565 499 000 Ft költségvetési bevétellel 

b) 109 066 000 Ft finanszírozási bevétellel 
 

c) 597 851 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1)579 248 000 Ft működési kiadással ezen belül 

c/a) 373 317 000 Ft személyi jellegű kiadással, 

c/b) 58 449 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

c/c) 128 523 000 Ft  dologi kiadással, 

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

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

c/2) 18 603 000 Ft  önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással 
 

d) 76 714 000 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő finanszírozási bevétel tartalmazza a 32 352 000 

Ft működési hiány fedezetére bevont előző évi maradványt.” 
 

 

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. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

 

2./ Tanyagondnoki szolgálat 2015. évi beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérem Boruzs Károly tanyagondnokot, hogy ismertesse velünk a beszámolóját. 

 

Boruzs Károly tanyagondnok 

 Én 1996 óta vagyok a település tanyagondnoka. A fő feladatom Hosszúhát 

külterületi részre vonatkozna, sajnos kevesen veszik igénybe a tanyagondnoki 

szolgálatot. Örülnék, ha ez változna, és többen vennék igénybe. Van, aki rendszeresen 

igénybe veszi a szolgáltatást. A lakosokkal napi kapcsolatban vagyok. A feladataim 

mellett besegítek a közmunka irányításába is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés? 

 

Győri Balázs képviselő 

 A tanyagondnoki szolgálatra eddig sem nagyon érkezett panasz. 

 

Varró Géza képviselő 

 Most még bővült is a feladatköre, hogy megérkezett a kisteherautó. 

 



Győri Balázs képviselő 

 Jeleztem polgármester asszonynak is, hogy amennyiben úgy alakul szívesen 

vállalom néhány alkalommal a kisteherautó vezetését, van hivatásos jogosítványom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a 

Tanyagondnoki Szolgálat beszámolóját, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

75/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tanyagondnoki 

Szolgálat beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

3./ Szerepi Sportegyesület 2015. évi beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkaptuk a beszámolót, szerintem mindenki át tudta nézni. Van-e kérdés? 

 

Szabó László képviselő 

 Megpróbáltunk közfoglalkoztatottakkal, helyiekkel egy csapatot létrehozni, mivel 

a régi csapatból többen lesérültek, átigazoltak, elmentek dolgozni. Minden héten 

edzünk, van 18 játékosunk. Még nem tudom mi lesz a jövője. Elköltöttünk 2016-ban 

220.000 Ft-ot, tartozunk 60 e Ft-tal. Az önkormányzattól kapott támogatás még idén 

nem lett utalva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ennek utánanézek, hogy miért nem lett utalva.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A pályafelújításra kapott pénz vissza lett utalva? 

 

Gali Károlyné Szerepi Sportegyesület vezetőségi tag 

 Holnap lesz visszautalva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e hozzászólás? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Felvetődött, hogy van, ahol fizetnek a focistáknak, és sokan átigazolnak olyan 

csapathoz. Nem csak a pénz kérdése a foci szerintem, de a gyerekekben nincs lelkesedés. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nincs valaki a látókörödben, aki átvállalná a csapatot? Nagyon szeretném, ha 

megmaradna a csapat. 

 

 



Mile Tünde Enikő képviselő 

 Úgy tudom, hogy ez végzettséghez is kötött. 

 

Szabó László képviselő 

 Gyerek szinten biztosan lesz csapat, a felnőtt csapat kérdéses. Tudomásom szerint 

nincs a településen más, akinek van edzői végzettsége. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna megérkezett az ülésterembe 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e hozzászólás? Köszönjük a beszámolót. Kérem, hogy aki elfogadja a Szerepi 

Sportegyesület beszámolóját, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

76/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szerepi 

Sportegyesület beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

4./ Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó társulás 2015. évi költségvetési beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Köszöntöm vendégeinket, Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezetőt, és Fóriánné Bácsi 

Tündét a Gyermekjóléti központ vezetőjét. Megkaptuk a pénzügyi beszámolót a társulás 

minden településére lebontva. Van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mi vagyunk a legkisebb település, ehhez képest elég magas a működési hiány és a 

létszám is. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 A hozzájárulást a települések a bevételek és kiadások különbözete ként fizetik meg. 

A bevételek az ellátás alapján kapott normatíva. Igyekszik az intézmény takarékosan 

gazdálkodni. A törvényváltozás 2016. január 1-től lépett életben, a változás a házi 

segítségnyújtást valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatot érinti. A törvény 

lehetővé teszi 2016. december 31-ig, hogy a település a szükséges létszámot pótolja. Ha 

így marad az ellátottak száma, valószínűleg plusz munkaerőre lesz szükség. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tavaly meg volt szabva, hogy csak szakképzett személy láthatja el, de az idén ez 

változott. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy vannak szociális végzettségű 

közfoglalkoztatottjaink, így tudunk egy kicsit kombinálni a létszámmal. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még a 3,5 Millió Ft hozzájárulást is lejjebb kellene faragni. 

 



Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 Ezt majd a demens ellátás bevezetése változtatni fogja. A működési engedély meg 

van indítva. A demens ellátottakra magasabb a kapott normatíva. Szerep település 4 

fővel szeretné elindítani a demens ellátást. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A létszámot lehet majd bővíteni? 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 A demens ellátotthoz diplomás munkatár kell. A 4 főhöz elég lesz a diplomás 

munkatárs 4 órában, amennyiben bővítenénk, egész státuszban kell a diplomás 

munkatárs. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés? Köszönjük a beszámolót. Kérem, hogy aki elfogadja a Segítő 

Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó 

társulás 2015. évi költségvetési beszámolóját, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

a következő határozatot hozták: 

 

77/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Segítő Kezek 

Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó társulás 

2015. évi költségvetési beszámolóját 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

5./ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ 2015. évi működéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkaptuk a beszámolót, mindenki megismerte. Kérem a képviselőket, hogy 

tegyék fel kérdéseiket. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A beszámolóban fel van tüntetve, hogy mik szükségesek még a megfelelő 

működéshez. Tapasztaltam én is, hogy nagy a forgalom a Család- és gyermekjóléti 

szolgálatnál, egy szakemberünk van, nagyon le van terhelve. 

 

Szabó László képviselő 

 Az igazolatlan hiányzások száma nőtt az utóbbi időben.  

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 A gyerekek nem motiváltak, az iskolának, a gyermekjóléti szolgálatnak kevés 

eszköze van, hogy ezen változtassunk. Ez országos szintű probléma. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A közfoglalkoztatással a családok jövedelme megduplázódott, de életminőségi 

változás nem látható. 



 

Szabó László képviselő 

 A településen a jelzőrendszer jól működik. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A védőnői szolgálat részéről én is így tapasztaltam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés? Köszönjük a beszámolót. Kérem, hogy aki elfogadja a Segítő 

Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

78/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Segítő Kezek 

Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

6./ Szennyvíz pályázat megbeszélése 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérem Rácz Lajost, hogy ismertesse velünk a pályázati lehetőséget. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Valószínűleg ez az utolsó pályázati lehetőség a csatornahálózat kiépítésére. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő ülésre meghívom a vízmű képviselőjét, és a kérdéses pontokat meg 

tudjuk beszélni. Sok olyan ingatlan van a településen, ahol nincs bekötve a víz, vagy 

kikötésre került. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A pályázathoz kell önerő, vagy a teljes összeg megpályázható? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 A kolléganő elmondása szerint, általában van lehetőség pályázati úton 

megigényelni a szükséges önerőt. 

 

Varró Géza képviselő 

 Ezt a lehetőséget ne hagyjuk ki. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Itt hatalmas összegekről beszélünk. Mindenképp járjunk utána. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A megvalósíthatósági tanulmánnyal próbálkozzunk meg? 



 

Győri Balázs képviselő 

 A tervek gyakorlatilag készen vannak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés? Aki egyetért azzal, hogy kérjük megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítését, valamint, hogy szándékunkat fejezzük ki a pályázat beadását illetően, 

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

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

79/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvalósíthatósági tanulmány 

elvégzését kéri, valamint pályázat benyújtási szándékát fejezi ki a VP6-7.2.1.2-16 – 

Egyedi szennyvízkezelés megnevezésű felhívásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

7./ Szemétszállítási díj méltányosságból való átvállalása /szóbeli előterjesztés/ 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felmerült egy olyan javaslat, hogy méltányosságból átvállalhatnánk a 90 év feletti 

szépkorú lakosaink éves szemétszállítási költségét. Településünkön négy szépkorú 

személy lakik, akiket ez érint. Kérlek, mondjátok el a véleményeteket. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez éves szinten kb. 70 e Ft. Én támogatom. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Én javaslom, hogy kérdezzük meg a céget is, hátha sikerül ott is elérnünk valamit. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés, hozzászólás? Aki támogatja, hogy az önkormányzat átvállalja a 

90 éven felüli lakosaink szemétszállítási költségeit, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

80/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szerep 

Községi Önkormányzat átvállalja Szerep település 90 éven felüli lakosainak 

szemétszállítási költségeit. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

8./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérem Rácz Lajost, hogy ismertesse velünk az előterjesztést. 

 



Rácz Lajos ügyintéző 

 A Kormányhivatal tett néhány észrevételt, ezért vált szükségessé a módosítás. 

Ezeket egyeztettem az Államkincstárral is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, hozzászólás? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon. 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

81/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

8. § (1) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda alapító 

okiratának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 

2. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a módosítást 

tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az 

intézmény részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

9./ Folyékony hulladék rendelet módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérem Rácz Lajost, hogy ismertesse velünk az előterjesztést. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Történt egy ideiglenes szolgáltató kijelölés, így szükségessé vált a módosítás, ezek 

a változásokat átvezetésre kerültek. A közbeszerzési eljárás lefolytatására és szolgáltató 

kijelölésére június 30-ig van határidő. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Folyamatban van a közbeszerzési eljárás? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Igen, ha nem is határidőre, de kis csúszással ezt teljesíteni tudjuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a 

rendelet módosítást, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

alkották: 

 

Szerep Községi Önkormányzat  

Képviselő- testületének 

7/2016.(VI.01) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

 



 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

 Általános rendelkezések  
 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 
 

1. § 
 

(1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Szerep 

közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlannak  a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti 

tulajdonosánál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed 

ki. 
 

(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi 

tevékenységekre terjed ki: 

a)  az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes 

tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző részére 

átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából 

történő elszállítására, 

b)  az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása 

céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító 

telepen történő elhelyezésére. 
 

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 
 

2. § 
 

(1)  Szerep község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését a Hajdú-Bihar 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/94119-13/2015. számú határozata 

alapján 2016. január 1. napjától –az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig – de 

legfeljebb 2017. január 31. napjáig: Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 

4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. 

 

(2)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a 

Püspökladány városi szennyvíztisztító telep (üzemeltető: Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt.), Álomzug 0280/82 hrsz. alatt kijelölt átadási helyen kell elhelyezni, a 

települési szennyvíztisztító telep, szennyvízfogadó műtárgyában. 
 

3. Értelmező rendelkezések 
 

3. § 



 

E rendelet alkalmazásában: 

a)  Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező területeken keletkező 

háztartási szennyvíz gyűjtésére alkalmas ingatlanon elhelyezett akna. 

b) Begyűjtött háztartási szennyvízkezelési tevékenység: a háztartási szennyvíz veszélyeztető 

hatásainak csökkentésére, környezetszennyezés megelőzésére és kizárására a kezelést 

megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is. 

c)  Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, e 

rendeletben meghatározott díj. 

d)  Többletszolgáltatás: a Közszolgáltató által szerződés alapján a kötelező közszolgáltatáson 

túl nyújtott, ahhoz kapcsolódó szolgáltatás. 
 

II. Fejezet 
 

4. A közszolgáltatás ellátásának rendje 
 

4. § 
 

(1)  A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata 

a)  a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, 

b)  a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval 

közszolgáltatási szerződés megkötése. 
 

(2)  A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a Közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres 

elszállítására terjed ki. 
 
 
 
 
 

5. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei,  

a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei  
 

5. § 
 

(1)  A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény 

hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, 

illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 
 

(2)  A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban 

köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. 
 

(3)  A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban 

köteles a közszolgáltatást nyújtani. 
 



(4)  A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az 

ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles. 
 

6. § 
 

(1)  Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, háztartási szennyvizet a vizek 

hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló Kormány rendeletben 

meghatározott módon, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben gyűjteni és az 

ingatlanán a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló EüM rendeletben meghatározott közműpótló berendezésben 

ideiglenesen elhelyezni 
 

(2)  Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen 

rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe 

venni, és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni. 
 

(3)  Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal 

eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 

veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és 

állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 
 

(4)  Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 

számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 
 

(5)  Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége 

alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem 

keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak. 

(6)  Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély 

másolatával igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási 

szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmas 

berendezéssel történik. 
 

(7)  A (6) bekezdés szerinti igazolási kötelezettségének az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe 

helyezésétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni. 
 
 

6. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 
 

7. § 
 

Az önkormányzat és a Közszolgáltató között kötendő, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:  

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, 

b) a szerződés tárgyát, 

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, 



d) a teljesítés helyét, 

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, 

f) a felek jogait és kötelezettségeit, 

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját, 

h) a szerződés módosításának és felmondásának feltételeit. 
 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos 

kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei  
 

8. § 
 

 

(1)  Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz 

vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 

tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző 

vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep 

rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát. 
 

(2)  A Közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 

72 órán belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos 

pedig a begyűjtést elősegíteni. 
 

(3)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása 

csakis jogszabályban meghatározott esetben szüneteltethető, vagy korlátozható. 
 

(4)  Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett 

megtagadja annak elszállítását. 
 

(5 )  A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az átadási helyen szennyvízelvezető 

törzshálózatba, vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el. 
 

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések 
 

9. § 
 

(1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak a kijelölt átadási helyen szabad 

leereszteni és ártalmatlanítani. 
 

(2)  A Közszolgáltató a begyűjtött és beszállított, az átadási hely üzemeltetője pedig az 

ártalmatlanításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggő 

nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye 

akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen. 
 



 

III. Fejezet 
 

9. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 
 

10. § 
 

(1)  Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kezelési közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat kell fizetnie, 

amelynek egységnyi díját jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

(2)  Egységnyi díjtétel az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és beszállított háztartási 

szennyvízmennyiség egységnyi térfogatának ürítési díja. 
 

(3)  Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatásért fizetendő ürítési díjat a (2) bekezdés szerinti 

egységnyi díjtétel és a beszállított mennyiség szorzata alapján kell megállapítani. 
 

(4)  Az ingatlantulajdonos köteles az ürítési díjat alkalmanként, a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésével egyidejűleg, a Közszolgáltató által helyben kiállított számla 

alapján, a helyszínen megfizetni. 
 

(5)  Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével 

kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. 
 

(6)  A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya 

nincsen. 
 

(7)  A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja 

válaszolni köteles. 
 

(8)  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató 

a közszolgáltatást felhívás útján vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 

(9)  Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli 

kérelmére visszafizeti vagy azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe 

beszámítja. 
 

(10)  A 8. § (5) bekezdésében foglalt esetben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos 

részére a kiszállási költséget kiszámlázni. 
 

10. Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra  

vonatkozó sajátos szabályok 
 

11. § 
 



(1)  Üdülőingatlan: az, az ingatlan, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban üdü- lőként 

tartanak nyilván, abban állandó jelleggel senki sem tartózkodik, azt  tulajdonosa a 

használati szezonban (április 1. és szeptember 30. között) csak  üdülésre, vagy üdültetésre 

használja. 
 

(2)  Időlegesen használt ingatlan: a pihenésre, üdülésre, egyéb célra használt  olyan 

ingatlan, amelyet az ingatlantulajdonos nem a teljes naptári évben,  legalább 4 hónapig 

nem használja, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási  helyet nem létesítettek, azonban a 

közműves ivóvízellátást igénybe veszik. 
 

(3)  Nem használt ingatlan: az, az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem  veszik 

igénybe, valamint ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem  létesítettek. 
 

(4)  A vízellátással rendelkező üdülőingatlanok és az időlegesen használt in- gatlanok 

tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal  kö- telesek igénybe 

venni. Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

kötelezettsége alól, ha az ingatlant egy naptári évben legalább 8 hónapig nem használja.  
 

(5)   A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alóli mentesülés  okát, 

illetőleg annak megszűnését az ingatlantulajdonos írásban köteles  bejelenteni a 

Közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a Közszolgáltató jogosult 

ellenőrizni.   
 

(6)  Az (1)-(3) bekezdésben megjelölt ingatlanok esetében e rendelet 6. § (5)-(6) 

bekezdéseiben rögzített szabályok alkalmazhatók. 
 

11. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 

12. § 
 

(1)  Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait 

(a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha 

tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 
 

(2)  A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelésével összefüggésben a 

mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 
 

IV. Fejezet 
 

12. Záró rendelkezések 
 

13. § 
 

(1)    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

 



( 2 )   Hatályát veszti a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet. 

 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést 

szolgálja 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde     K e s e r ű   László  

          polgármester       jegyző  

 

 



 

(1) melléklet a ../2016. (..) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

 

 

A közszolgáltatás díja a Hajdú- Bihar- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

35900/9419-13/2015. számú határozata alapján 

 

Lakosság részére: bruttó 4000 Ft/fuvar (4,5 m3, 888 Ft/m3 nettó 700ft/m3) 

Bihari Szociális Nonprofit Kft-nek bruttó 700 Ft/m3 nettó:551 ft/m3.  

 

 

10./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Keményi tanyát megvásárolták, pályázatot nyújtottak be rá. A Keményi út 

nagyon rossz minőségű, van pályázati lehetőség a javítására, ez a vállalkozó beadná rá 

a pályázatot, vállalná a költségeit, de szükséges, hogy bérbe adjuk részére az utat. Mi a 

vélemény erről? 

 

Szabó László képviselő 

 Alapvető gondunk, hogy zsáktelepülés vagyunk. Össze kellene kötni Szerepet és 

Bucsát, ha a két önkormányzat összefogna a Bucsa- Szeghalom útvonallal összekötni. 

Ez a pályázati lehetőség segítené, hogy ezt meg tudjuk valósítani. 

 

 Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás? Én javaslom akkor, hogy a Budai Farm Kft. részére 25 

évre, évi 5 Ft jelképes díjért adjuk bérbe a Keményi utat, azzal a kikötéssel, hogy 

továbbra is önkormányzati út marad, és a használata nem korlátozható. A szavazáskor 

7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

82/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Szerep 

belterület 498 hrsz-ú „kivett közterület”, Szerep külterület 0331 hrsz-ú „kivett saját használatú 

út”, Szerep belterület 473 hrsz-ú „kivett közterület” megnevezésű ingatlan melyek 

természetben Keményi utca alatt találhatóak, 5 évre bérbe adja évi 5 Ft, azaz öt forint bérleti 

díjért a Budai Farm Kft. részére, azzal a kikötéssel, hogy az út továbbra is az önkormányzat 

tulajdonában marad, valamint használata nem korlátozható. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkeresett a Digi Kft, szeretnének egy tornyot építeni, ehhez kellene nekik egy 

ingatlan. Bérlés, ingatlan vásárlás is érdekli őket.  



 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Van erre megfelelő telkünk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzatot is. Van telkünk a Csokonai 

utcán, Rácz Béla utcán a Móka, Dózsa telep. Ezeken kell gondolkodni. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Én javaslom, hogy a Mókát ajánld fel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Milyen összegért? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Nézzük meg szerintem a szabályzatot. 

 

5 perc szünet 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sikerült megnézni a szabályzatot? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Igen, erre vonatkozó szabályozást nem tartalmaz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Milyen összegért ajánljuk fel?  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 600 e Ft-ot kérhetünk érte. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs több hozzászólás, felteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, 

hogy felajánljuk megvásárlásra a Rácz Béla utca 48. szám alatti telkünket 600 e Ft 

összegért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

83/2016. (V.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában lévő Rácz Béla utca 

48. szám alatti, 220 hrsz-ú ingatlant a Digi Kft. részére felajánlja megvásárlásra, 600 e 

Ft összegért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 A Kormányhivatalnak bírságot fizettünk, mivel még nincs biztosítva a 

kutyamenhely. A Csokonai utca 13. szám alatti ingatlan átíratása folyamatban van, ide 

tervezzük a kutyamenhelyet. 

 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A pályázatokkal hogy állunk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Már három pályázatot benyújtottunk. Folyamatban van az önkormányzat és iskola 

épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat beadása.  

 Rácz Lajost megkértem, hogy nézzen utána az önkormányzati vagyontárgyak 

bérbeadása, hogyan lehetséges. Megkérem Rácz Lajost, hogy tájékoztassa a testületet. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 A bérbeadásról a polgármester dönt, de a START közmunkaprogram keretében 

beszerzett vagyontárgyakat nem lehet bérbe adni. 

 

Szabó László képviselő 

 Sajnálom, hogy ez nem lehetséges, mivel ezek olyan eszközök, amelyeket nem 

vásárol meg minden háztartás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Már felvetődött többször, hogy készíttessünk egy lélekharangot. Ezt csak temetések 

alkalmával húznák meg. Szervezhetnénk egy gyűjtést. Mi a véleményetek? 

 

Szabó László képviselő 

 Jó ötletnek tartom. Javaslom, hogy kérdezzük meg az elszármazottakat is, lehet ők 

is támogatnák. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Én is támogatom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Feltüntetnénk azt is kik adományoztak. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Akkor vonjuk be az Egyházat is, tájékoztassuk a presbitériumot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor, mint presbitert megkérlek, hogy tájékoztasd a presbitériumot. 

 

Varró Géza képviselő 

 Hogy állunk a zárható hirdetőtáblával? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A temetőből be lesz hozva az egyik, a központban kellene találni egy jó helyet. 

 

Szabó László képviselő 

 Megnézhetjük az iskola udvarán, kerítésen belül lenne. 



 

 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ott a kamera is látná. 

 Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1624 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


