
 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i 

kihelyezett nyílt testületi ülésének 
 

 

 

a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete: 6 - 8 

határozatai: 87-95 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 
1./ Szerep Községi Önkormányzat bűnmegelőzési koncepciója /Szóbeli 

előterjesztés/ 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

2./ Szerep Községi Önkormányzat gazdasági programja 2014-2019 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

3./ Szerep Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

4./ Szerep Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

5./ Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

6./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelet 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

7./ Törvényességi felhívás folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatban 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

8./ Törvényességi felhívás Hosszúhát településrészen egészséges ivóvíz 

biztosításával kapcsolatosan 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

9./ Különfélék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 
87/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 28-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
88/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. május 28-i 

ülés napirendi javaslatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

89/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szerep Község Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Koncepcióját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

90/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015-

2019. évre szóló gazdasági programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

91/2015. (V.28.) 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 

 

92/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

HBB/04/00424-1/2015 számú törvényességi felhívását tudomásul vette, a feladat ellátásának 

teljesítésére határidő hosszabbítást kér. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

 

93/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Képviselő-testülete Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HBB/04/00366-

9/2015 számú törvényességi felhívását Hosszúhát településrészen egészséges ivóvíz 

biztosításával kapcsolatosan tudomásul veszi, és harminc nap határidő hosszabbítást kér. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

94/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat:  

Szerep Község Képviselő-testülete, eleget téve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (4) bek. 11. pontjában meghatározott kötelező feladatának, 

valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HBB/04/00366-9/2015 számú törvényességi 

felhívásának, Hosszúhát településrészen a lakosság számára az egészséges ivóvíz ellátást 

ideiglenesen palackos ivóvíz formájában biztosítja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

95/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hosszúhát településrész utcája Ág utca 

néven legyen nyilvántartva. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i kihelyezett 

testületi üléséről, Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Báránd Hosszúháti 

telephelyének ebédlőtermében, Hosszúhát Ág u. alatt. 

 

 

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

Bácsó Balázsné, Kenéz Szilvia Magdolna, Mile Tünde Enikő, Szabó 

László, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

   Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

   Pandur Erika pénzügyi csoport 

   Rácz Lajos ügyintéző 

   

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1730 órakor megnyitotta. 

 

   

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket, Pánti Zoltán aljegyző urat, Pandur Erikát 

a pénzügyi osztályról. 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 nélkül a következő határozatot hozták: 

 

87/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 28-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Szerep Községi Önkormányzat bűnmegelőzési koncepciója /Szóbeli 

előterjesztés/ 

2./ Szerep Községi Önkormányzat gazdasági programja 2014-2019 

3./ Szerep Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

4./ Szerep Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló 

5./ Óvoda alapító okiratának módosítása 

6./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló rendelet 

7./ Törvényességi felhívás folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatban 

8./ Törvényességi felhívás Hosszúhát településrészen egészséges ivóvíz 

biztosításával kapcsolatosan 

9./ Különfélék 

 



 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

88/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. május 28-i 

ülés napirendi javaslatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

1./ Szerep Községi Önkormányzat bűnmegelőzési koncepciója /Szóbeli 

előterjesztés/ 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Ennek az elkészítését az indokolta, hogy a polgárőrségnek lehetősége adódott pályázatot 

benyújtani, egyúttal a település is kapna egy polgárőr község címet, illetve pénztámogatásban 

is részesülne a polgárőrség. Ehhez viszont egy közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót kell 

elfogadni, amit Rácz Lajos készített el, tőle egy pár szavas tájékoztatást kérünk erről. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

Ennek a célja, hogy a község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját fogalmazza 

meg, az ehhez szükséges irányvonalakat illetve az együttműködést más szervezetekkel, 

amelyek a településen működnek. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

Annyival szeretném kiegészíteni a kollegám nyilatkozatát, hogy ma Püspökladányban 

is volt egy képviselőtestületi ülés, ugyanúgy tárgyalta ezt a napirendi pontot. A püspökladányi 

bűnmegelőzési koncepciót a helyi rendőrkapitányság is véleményezte. A szerepi koncepcióba 

sok pontot átültettünk a püspökladányiból, így itt is a rendőrség által véleményezett 

koncepcióról van szó. Azt gondolom, hogy ez a pályázatok szempontjából nagyon komoly 

segítséget jelenthet a polgárőrség számára.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

A képviselő testületnek van-e ezzel kapcsolatban valamilyen kérdése? Szavazásra 

bocsátom a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciót. Köszönöm. 

 

89/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szerep Község Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Koncepcióját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

 

2./ Szerep Községi Önkormányzat gazdasági programja 2014-2019 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jogszabály írja elő, hogy a képviselőtestület megválasztása után hat hónappal 

gazdasági programot alkosson ez elkövetkezendő ciklusra vonatkozóan 2014 és 2019 

között. Ez tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonát, forgalomképes vagyonát, a 

gazdálkodásának a szempontjait, valamint a fejleszteni kívánt célokat. Ezt ma délelőtt 

megtárgyalta a gazdasági és ügyrendi bizottság, kérdezném a bizottsági elnököt, hogy 

mi volt a bizottság döntése? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

      A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra került.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Valakinek kérdése, észrevétele van-e ezzel kapcsolatban? 

Két helyen javasoltak javítást a délelőtti bizottsági gyűlésen, a Sallai utca megváltozott Hajnal 

utcára, amit a programban ki kell javítani, valamint az óvodai férőhelyek száma 66 fő. Aki a 

beszámolót elfogadja, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

90/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015-

2019. évre szóló gazdasági programját az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

3./ Szerep Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Megkérném a pénzügyes kolleganőt, hogy ismertesse a programot. 

 

Pandur Erika pénzügyi csoport 

 Tavaly rendeletmódosítás volt, és ehhez igazodva kell módosítani a költségvetést. 

   

Tóthné Verő Tünde polgármester 

A gazdasági- és ügyrendi bizottság ezt tárgyalta délelőtt, szeretném kérni az 

állásfoglalásukat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági bizottság megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A képviselő testületnek van-e kérdése, észrevétele? Szavazásra bocsátom a napirendi 

pontot. Szerep Község Önkormányzat képviselő testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 

2/2014 (III.5) önkormányzati rendelet módosítását. 463 966 000 Ft költségvetési bevétellel 

165 646 000 Ft finanszírozási bevétellel, 464 066 000 Ft költségvetési kiadással és 165 546 000 

Ft finanszírozási kiadással. Aki ezt elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 



 

 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 

rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014. (III. 5.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

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

az önkormányzat 2014. évi költségvetését 
 

a) 463 966 000 Ft költségvetési bevétellel, 

b) 165 646 000 Ft finanszírozási bevétellel, 

c) 464 066 000 Ft költségvetési kiadással, 

d) 165 546 000 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg.” 

 

2. § 
 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint 

határozza meg. 

Működési kiadások előirányzata összesen: 444 826 000 Ft 

Ebből: 

a) Személyi jellegű kiadás 236 722 000 Ft 

b) Munkaadókat terhelő járulékok 41 736 000 Ft 

c) Dologi jellegű kiadások 101 340 000 Ft 

d) Ellátottak pénzbeli juttatása 59 331 000 Ft 

e) Egyéb működési célú kiadások 5 697 000 Ft” 
 



 

 

 
 
 
 

3. § 
 
 

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.§ Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a képviselő-testület 19 420 000 Ft összegben 

állapítja meg a 3. számú melléklet szerinti bontásban.” 
 

4. § 
 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 200 fővel hagyja jóvá az 1. számú 

melléklet szerint.” 
 

5. § 

 

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat költségvetési hiánya 100 e Ft. A hiány külső finanszírozású, a 

számlavezető pénzintézettől folyószámla-hitel felvétel útján történhet.” 
 

6. § 
 
 

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

7. § 
 

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

8. § 
 

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

9. § 
 

Ez a rendelet a 2015. május 28-án 2000-kor lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 
 



 

 

4./ Szerep Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló beszámoló 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A beszámolót megtárgyaltuk, átnéztük elég alaposan a bizottság véleményét kérdezném. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az egész beszámolót megtárgyaltuk, egy hiányossága volt a feladatonkénti 

finanszírozás, amelyben az önkormányzat egészét és az óvodát külön taglalja. Itt voltak 

megválaszolatlan kérdések, amelyre ott helyben megkaptuk a válaszokat, és elfogadtuk a 

beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm szépen. Ennek az az oka, ismertettem a bizottsági gyűlésen is, hogy késve 

érkezett ki a beszámoló. Aki a beszámoló készítésével meg volt bízva sajnos külföldön 

tartózkodik, így a Püspökladányi Önkormányzat pénzügyi csoportja csütörtökön tudta meg, 

hogy ezt el kell készíteni, hétvégéjüket feláldozva elkészítették. Ezért nem látunk most 

szakfeladatonkénti részletes kimutatást. A beszámoló kötelező elemeit tartalmazza az 

előterjesztés. Köszönjük szépen a munkájukat. A képviselőknek van-e kérdésük? Szavazásra 

teszem fel. Aki elfogadja az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletet, kérem, 

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

ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
 
 

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 Önkormányzata 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 bevételei és kiadásai 
 

1. § 
 

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

önkormányzat 2014. évi beszámolóját 
 

a)  450 973 000 Ft költségvetési bevétellel, 

 

b) 141 081 000 Ft finanszírozási bevétellel 

 



 

 

c) 450 419 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

 

 c/1) 433 306 000 Ft működési, fenntartási kiadással  

 c/1a) 236 722 000 Ft személyi jellegű kiadással, 

 c/1b) 41 711 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal 

 c/1c) 93 048 000 Ft dologi kiadással, 

 c/1d) 56 664 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,  

 c/1e) 5 161 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 

 

 c/2) 17 113 000 Ft fejlesztési kiadással 

 

d) 137 773 000 Ft finanszírozási kiadással 
 

hagyja jóvá. 
 

2. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi beszámolója bevételeinek, kiadásainak 

teljesítését, a létszám alakulását az 1. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi beszámolójában a fejlesztési illetve fejlesztési 

jellegű kiadásait - feladatonként – a 2. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 
 

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

a 2014. évi működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól a 3. melléklet szerint állapítja meg. 
 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz 

változásokról szóló kimutatást a 4. melléklet szerint fogadja el. 
 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását és annak szöveges indoklását 

a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát a 6.1 melléklet szerint állapítja meg 

és a kötelezettséggel terhelt maradványt az önkormányzat és az intézménye részére a 6.2 

mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. 

 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi beszámolójának rendeletében az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó 

mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(8) A képviselő-testület az önkormányzat által 2014. évben nem adott közvetett támogatásokat. 

 

(9) Az önkormányzat 2014. évben többéves kihatással járó adósságállománnyal nem rendelkezett. 
 



 

 

Záró rendelkezések 
 

3. § 
 

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

(2) Hatályát veszti  

a) az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelet, 

b) az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 3/2015. (III. 14.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 T ó t h n é Verő Tünde      K e s e r ű  László 

 polgármester     jegyző 

 

 

5./ Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Rácz Lajost és Galgócziné Gyányi Editet kérném meg, hogy ismertessék, mi az ami 

miatt módosítanunk kell az alapító okiratot. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Több jogszabály módosítás volt és ezeknek meg kell felelnie az alapító okiratnak. Egyik 

ilyen fontos tartalmi változása, hogy megszűntek a szakfeladat számok, és helyette funkciók 

szerinti bontásban kerülnek be a feladataik. Az államkincstár egy egységes formanyomtatványt 

alkalmaz ezeknek az alapító okiratoknak az elkészítésére, és bármilyen módosítás esetén ebben 

az új szerkezetben kell befoglalni az alapító okiratot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Galgócziné Gyányi Edit valamivel kiegészítenéd? 

 

Galgócziné Gyányi Edit 

 Mi ezt már megbeszéltük Rácz Lajossal délután, a gyűlésünk után az merült fel, hogy a 

szociális étkezés nincs benne, de ugye az nem alapfeladat, hanem kiegészítő tevékenység. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Annyival egészíteném ki, hogy a jogszabályoknak a megfeleltetéséről van szó, 

természetesen az óvodában semmilyen érdemi változás nem történik. A jogszabályok szerint 

más technikai jellegű bontására van szükség az alapító okiratnak. Technikai jellegű módosítás 

csak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A képviselő testületet kérdezem. Aki így elfogadja egységes szerkezetben a módosított 

alapító okiratot, kérnék egy szavazást. Köszönöm szépen. 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

 



 

 

91/2015. (V.28.) 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 

 

6./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

szóló rendelet 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az rendelet előkészítőjét kérném fel, hogy ismertesse egy pár sorban, hogy miért került 

a rendelet módosításra. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 A törvény több tekintetben módosult, a legfontosabb változás, hogy az ingatlanhasználó 

az ingatlanán keletkezett hulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni. A törvény 2015. július 1. 

napján lépett hatályba. A szolgáltatónak elkülönítetten kell elszállítani a műanyag, fém, papír 

és vegyes hulladékot. A rendelet tervezet mintáját az önkormányzatok megkapták, sok változás 

történt az előző rendelethez képest. Ezért célszerű új rendeletet elfogadnunk, nem egy 

módosítót.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Maga a törvény változik 2015. július 1-től, itt ki kell emelni, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtésben lesznek nagyon komoly változások. A szolgáltató ugyanúgy a Bihari 

Hulladékgazdálkodási Kft., aki a szolgáltatást korábban is teljesítette. Ez a szolgáltató 40 

önkormányzat működési területét látja el. Nagyon fontos, hogy eddig hulladékszigetek voltak, 

ahol műanyagot, papírt és fémhulladékot lehetett gyűjteni. Püspökladányban elég komoly 

gondot jelentett, mert magával az elszállítással elég sok szemét összegyűlt. A törvény annyiban 

változik, hogy mostantól a papírt, a műanyagot, illetve a fémdobozokat a lakosok otthon 

kötelesek gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató fog majd zsákokat biztosítani a lakosoknak 

és havonta egy alkalommal fogják a szelektíven gyűjtött hulladékot elszállítani. Lesz egy 

átmeneti időszak 2-3 hónap, amíg ezek a hulladékgyűjtő szigetek megmaradnak, és a lakosok 

hozzászoknak az új rendszerhez. Az üvegeket, továbbra is ezeken a szigeteken fogják gyűjteni. 

A műanyag edényeket mostantól kezdve össze kell taposni, mert egy elég kis zsákot fognak 

adni, ebből lehet, hogy lesznek majd gondok. Mivel havonta fogják elszállítani, kell egy 

átmeneti időszak, amíg a lakosok megszokják. Nagyon fontos, hogy ki kell jelölni az 

önkormányzatnak egy a zöldhulladéknak is alkalmas gyűjtőhelyet. A rendeletben ez szintén le 

van szabályozva. Amennyiben nincs rá mód, akkor a vegyes hulladékkal együtt el lehet 

szállítani, ugyanúgy, mint korábban. A törvény lehetőséget ad arra is, hogy kisebb méretű kukát 

igényeljenek a lakosok, egyelőre azonban a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. önkormányzatai 

ezzel a lehetőséggel még nem élnek. Igazából ez a törvény a szelektív hulladékgyűjtésben jelent 

komoly változásokat. 

 

 

 



 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ehhez én is annyit tudok hozzáfűzni, hogy nemrég keresett meg a Bihari 

Hulladékgazdálkodási Kft képviselője, és kaptunk két darab mintazsákot, amelyre rá van írva, 

hogy mit lehet belerakni. Egyelőre minden lakos fog kapni egy tájékoztatót, és kettő darab 

zsákot mintának, minden harmadik hét hétfőjén, délelőtti órákban fogják elszállítani. Ha valaki 

kettő zsákot rakott ki, akkor kettő csere zsákot fog kapni. Akinek többre van igénye, a 

polgármesteri hivatalban fognak még hagyni és tudunk biztosítani. A szelektív hulladékgyűjtő 

szigeteken csak az üveget lehet majd lerakni. A kukába ugyanúgy gyűjtjük majd a szemetet, 

ahogy eddig. A lombhulladéknak Szerepen van kijelölve a Széchenyi utca és a Keményi utca 

közötti gödör. Változás nem várható sem a szemétszállítási díjban, sem a pedig a kukaméretben. 

Kérdés van-e? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az emberekkel közölni kell, illetve kihirdetni, mert 

tőlem többen kérdezték, hogy hova lehetne vinni az otthon összegyűlt hulladékot. Akinek van, 

az ki is viheti oda.  

 

Szabó László képviselő megérkezett. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenféleképpen meg kell próbálnunk a szelektív hulladékgyűjtést, mert ezzel a kukás 

cég is pénzt takarít meg, olcsóbb lenne elméletileg a szemétszállítás. Hogy ezt mikor fogjuk 

érzékelni, mennyi idő kell ehhez, azt nem tudjuk. Valakinek kérdése? Akkor szavazásra teszem 

fel. A képviselő testületet kérdezem. Aki így elfogadja a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 

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

következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos  

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 19. pontja és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma,  

a közszolgáltatási terület határai 
 

 



 

 

1. § 
 

(1) Szerep Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen  rendeletben foglaltak 

szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez a  települési hulladék rendszeres átvételére, 

gyűjtésére, szállítására, tárolására,  előkezelésére, hasznosítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és 

ezen  tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
 

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a  közegészségügy, 

valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező  közszolgáltatásra vonatkozó 

rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,  folyamatos és biztonságos ellátása, a 

tevékenység ellenőrizhetősége. 
 

2. § 
 

(1) A közszolgáltató Szerep Község (a továbbiakban: település) bel- és külterületén  köteles 

biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (közszolgáltatási 

terület) 

 

 (2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási  területen lévő 

ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelő, birtokos,  társasház és lakásszövetkezet), 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  ellátó közszolgáltatóra terjed ki.  

3. § 
 

(1) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező  helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a  Bihari 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Oláh  Zsigmond u. 1-1. (a 

továbbiakban: közszolgáltató). 
 

(2) A települési hulladék elhelyezését, előkezelését, ártalmatlanítását és hasznosítását  a 

 közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási  létesítményben 

végezheti  (47. számú főút Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza,  43-44. km). 
 

(3) Az e rendeletben használt fogalmakat a hulladékról szóló törvény és végrehajtási  rendeletei 

szerinti tartalommal kell alkalmazni, értelmezni. 
 

II. fejezet 
 

Részletes rendelkezések 
 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az 

ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei,  

valamint a közszolgáltatási szerződés e gyes tartalmi elemei 
 

4. § 
 

A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési 

hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az 



 

 

ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 

rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben, a hulladék begyűjtésének, 

elszállításának rendjében bekövetkező változásokról a közszolgáltató az  ingatlanhasználót – a 

változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.  
 

5. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a  közszolgáltató 

szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe  venni. 
 

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos  gyűjtőedények típusát, 

minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való  átadásának helyét az önkormányzat állapítja 

meg a keletkezett  hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével. 
 

(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendje, gyakorisága: az ingatlanhasználók ingatlanuk 

tekintetében heti egy alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni. A 

közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezéséről az ingatlanhasználókat 

hirdetményben köteles tájékoztatni. 

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti  időszakra 

ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell  figyelembe venni. 
 

(5) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett  hulladék 

mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az  ingatlanhasználó rendelkezésre 

bocsátani a szolgáltatás megkezdése előtt. Az  ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény 

átvételét aláírásával  köteles igazolni. 
 

(6) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő  mennyiséget 

vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó  személyek számára vonatkozó 

adatot is – vagy az átadásra kerülő hulladék  mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett 

gyűjtőedények űrtartalmát, a  közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – 

jogosult a  tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az 

 eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni a gyűjtésre átadott  gyűjtőedények 

számát. 
 

(7) Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a  közszolgáltatónak, ha 

ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget  jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék 

keletkezése várható. A bejelentés  alapján a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által 

megjelölt időpontra  vagy  időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, 

illetve  elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt,  illetve a hulladék 

gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó  rendelkezésére bocsátani, és a többlet-

közszolgáltatást teljesíteni. A zsákos  többlet-hulladék elszállításának esetét kivéve a többlet-

közszolgáltatás tényéről és  az ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az 

 ingatlanhasználót értesíteni köteles. 
 



 

 

(8) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem  alkalmilag 

haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az  ingatlanhasználó a többlet-hulladék 

elszállításához szükséges nagyobb űrtartalmú  vagy további gyűjtőedényt a közszolgáltatónál nem 

rendeli meg, úgy a  közszolgáltató az általa külön díjazás ellenében az ingatlanhasználó 

 rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet mellé  kirakott 

hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt,  egyedi jelzéssel ellátott 

zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák  térítési díja magában foglalja az elszállítás 

költségeit is. 
 

(9)  A településen keletkező komposztálásra alkalmas növényi hulladék  (zöldhulladék) 

elhelyezésére a képviselő-testület az alábbi helyet jelöli ki:  Szerep, Széchenyi u.- Kölcsey u. 

kereszteződésénél fekvő 495. Hrsz-ú terület.  Amennyiben a  zöldhulladékot  nem 

 komposztálják, és a  zöldhulladék elkülönített  gyűjtését a közszolgáltató  nem 

 biztosítja, akkor  azt a vegyes hulladék céljára  szolgáló gyűjtőedényben  kell 

 gyűjteni. 
 

6. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladékot  elkülönítetten gyűjteni 

az e rendeletben meghatározott módon és helyen,  valamint a közszolgáltatónak átadni. Alapvető 

kötelessége e tekintetben, hogy: 

 a) a települési  hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 

való átvételig gyűjtse, illetve tárolja. 

 b) az ingatlanán képződő települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett 

közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított 

közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse, 

 c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a hulladék 

mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település 

természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne károsítsa, a 

közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 
 

(2)  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni  személyes 

adatait, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a  közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 

válik; meg kell jelölnie egyben az  ingatlanon keletkező rendszeres háztartási  hulladék esetében 

az ingatlanon lakók  számát, nem rendszeres  hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező 

hulladék  mennyiségét. 
 

(3)   Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az  olyan építési 

engedély köteles felépítménnyel nem rendelkező ingatlana  tekintetében, ahol nem tartózkodik és 

hulladék sem keletkezik. 
 

(4)  Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az  ingatlana 

egyidejűleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy  fióktelepéül is szolgál, köteles a 



 

 

települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek  az ingatlanon folytatott gazdasági 

tevékenysége során keletkezett egyéb  hulladéktól elkülönítetten gyűjteni. 
 

7. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles  elhelyezni. 

Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az  önkormányzat rendeletében 

szabályozott közterület-használati hozzájárulás,  illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-

használati engedély alapján  lehet. 
 

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása  céljából a 

közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést  végző gépjárművel 

megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A  gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási 

napot megelőző napon, 18 órától lehet  kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett 

elhelyezést. 
 

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott  állapotban 

kell lennie, a kihelyezett hulladékgyűjtő zsákot megfelelő módon kell  lezárni, a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a  gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az 

az edény mozgatásakor és  ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. Az 

alkalmanként  keletkezett többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsákban úgy kell elhelyezni a 

 hulladékot, hogy a zsák ne sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett  gyűjtőedény 

és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű és a gyalogos  forgalmat és elhelyezése 

egyébként sem járhat baleset vagy károkozás  veszélyének előidézésével. 
 

 

(4) A közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére  bocsátott vagy általa 

bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények  szükség szerinti javításáról, cseréjéről 

és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó  bejelentése alapján a közszolgáltató köteles 

gondoskodni. 
 

8. § 
 

(1)  A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló gyűjtőedények: 

a) 120 literes gyűjtőedény, 

b) 240 literes gyűjtőedény, 

c) 1100 literes gyűjtőedény. 
 

(2) A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók: 

a) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladék elhelyezésére szolgáló 

zsák, 

b) egyedi jelölésű, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsák. 
 

(3) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhető települési hulladék súlya: 

 a)   120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, 



 

 

 b)  240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 

 c)   1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg, 

         d)  szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák szája beköthető 

legyen. 
 

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

 összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy  összepréselték, hogy 

emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a  közszolgáltató felhívására köteles az 

edényt üríthetővé, illetve használhatóvá  tenni.  
 

(5) Tilos a gyűjtőedénybe, hulladékgyűjtő zsákba folyékony anyagot, állati tetemet,  építésből és 

bontásból származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos  lomhulladékot, folyékony, mérgező, 

tűz- és robbanás veszélyes anyagot,  egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot 

elhelyezni,  amely veszélyezteti a begyűjtést, az ürítést végző vagy más személyek  életét, testi 

épségét, egészségét, vagy a begyűjtés során a gyűjtőjármű  berendezéseinek rongálódását 

okozhatják.  
 

9. § 
 

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1 alkalommal, 

legfeljebb 1 m3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 3. § (2) bekezdésben meghatározott 

létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a mindenkor érvényes, közszolgáltató által meghatározott 

kedvezményes díj ellenében elhelyezheti. 
 

10. § 
 

(1) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a  közszolgáltatóval 

kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján  biztosítja. 
  

(2)   A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei:  

 a) a közszolgáltatási díj számlázásának és megfizetésének módja, 

 b) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei, 

   c) a közszolgáltató kötelezettségei, 

         d) az önkormányzat kötelezettségei, 

 e) felmondásának feltételei, megszűnésének esetei, 

 f) megkötésének helye, ideje, 

 g) szerződő felek aláírása.  

 

3. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok  

és az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés esetei 
 

11. § 
 



 

 

(1) Az üdülőingatlanok esetében - amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik - a 

közszolgáltató április 1. és szeptember 30. (használati szezon) között biztosítja a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelynek igénybevétele kötelező. 
 

(2) Szüneteltethető a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant (ideértve az 

üdülőingatlanokat is) legalább 30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható 

időtartamát legalább 8 nappal korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben 

foglaltak valódiságát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét 

az ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé. 
 

(3) Amennyiben az üdülőként nyilvántartott ingatlant életvitelszerűen, egész évben használják, akkor 

a közszolgáltatás egész évben biztosított. Az üdülő egész évben történő használatának tényét a 

közszolgáltatónak be kell jelenteni. 
 

4. A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok 
 

12. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, 

 fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük  tisztántartásáról. 
 

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett  szennyeződés 

takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 

(3)  Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék,  veszélyes anyag stb.), 

amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak  rendeltetésszerű használatát, veszélyezteti a 

környezetet és szennyezést  okoz.  
 

(4)  A szelektív hulladékgyűjtő szigetek területén és azok környezetében tilos  bármilyen más 

hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre,  építési bontási törmelékekre, sittre, 

lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony,  mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagokra, 

valamint egyéb olyan  anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják a környezetet. 
 

5. Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályok 
 

13. § 
 

(1)  A közszolgáltató a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött  műanyag-, 

fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menően  elszállítja. 
 

(2)  A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer az alábbiak szerint  vehető igénybe: 

a) Az ingatlanhasználók az egyedi jelzéssel ellátott zsákokban a feliratnak megfelelően 

kötelesek a műanyag-, fém-, és papírhulladékot gyűjteni. 

b) A gyűjtőzsákokat az elkülönített gyűjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon helyezhetik ki. 

A közszolgáltató a hulladékgyűjtő zsákokat az ingatlanhasználó részére az elszállításkor 

pótolja. 
  



 

 

(3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett  hulladékgyűjtő szigeteken 

veszi át. A hulladékgyűjtő szigeten csak  üveghulladékot lehet elhelyezni, az arra rendszeresített 

edényzetben (konténer).  Az üveghulladék-gyűjtő konténerbe elhelyezhetők a háztartásban már 

 feleslegessé vált és nem használt különböző öblösüvegek (befőttesüvegek,  italosüvegek) 

tiszta, kiöblített állapotban. A konténerbe egyéb üveg nem  helyezhető el például: síküveg, 

drótszövetes üveg, autó szélvédő, villanykörte,  nagyító, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncső, 

szemüveg. A  hulladékgyűjtő szigetek felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 

6. A lomhulladékra vonatkozó külön rendelkezés 
 

14. § 
 

(1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó  háztartási 

hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezéséről és  lebonyolításáról a közszolgáltató 

gondoskodik évente legalább egy alkalommal. 
 

(2) A lomhulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a közszolgáltató végzi. 
 

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt  időpontban 

helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a  közszolgáltató előzetesen megjelölt. 
 

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a  jármű és a 

gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet  ne károsítsa, illetve ne járjon 

baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  
 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 
 

15. § 
 

(1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen  rendeletben 

foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  igénybevételére köteles. 
 

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére – a teljesített 

 közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi ház ingatlanhasználó esetében negyedéves, 

egyéb ingatlanhasználó esetében havi bontásban utólag köteles  megfizetni. 
 

(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell  kiegyenlíteni. 
 

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési   hulladékkal 

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a  közszolgáltató számára a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás  teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását 

igazolja. 
 

16. § 
 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok  

kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 



 

 

(1)  A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a közszolgáltató köteles  zártan kezelni 

a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az  adatbázist kizárólag közszolgáltatói 

tevékenységéhez kapcsolódóan  használhatja fel. 
 

(2)   A közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a  kötelező 

közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt,  valamint e jogviszony megszűnését 

követően a jogszabályokban előírt  iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a 

közszolgáltatással érintett  ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. 

A  közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó  részfeladatai 

 tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek  érvényesítése 

érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat  hatósági, bírósági eljárások lefolytatása 

céljából harmadik személynek átadni. 
 

III. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

17. § 
 

(1)    Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 
 

(2)  Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

 közszolgáltatásról szóló 15/2014. (XII. 9.) önkormányzati rendelet. 
 

(3)  Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai  között társulás 

létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt  Európai Megállapodás tárgykörében a 

megállapodást kihirdető 1994. évi I.  törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségeknek a 

következő  jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK 

 irányelve a hulladékról. 
 

(4)    E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv  15. cikk  (3) 

bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz. 

 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde       K e s e r ű  László  

          polgármester       jegyző  



 

 

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

 

Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek 

 

Szerep 

 

 

Hely (Közterület neve) Üveggyűjtő konténer 

Szerep Kölcsey u. –Jókai 

u. 

1 

Szerep,Kossuth u- József 

A. u. 

 

1 

 

 

7./ Törvényességi felhívás folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatban 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lassan másfél éve megalkottuk a rendeletet, ami ehhez szükséges volt, és ennek az a 

lényege, hogy ez közszolgáltatót kell megbízni a folyékony hulladék elszállításával. Csak ez a 

szolgáltató végezheti az elszállítást, illetve egy közbeszerzési eljárás keretében tíz éves 

határidőre kell megbízni. Sajnos ez nálunk mind a mai napig elmaradt, pontosabban 

folyamatban van a pályázat kiírása, én úgy tudom, hogy jegyző úr ezt elindította. Meghívásos 

pályázatról lesz szó, ahogy érkeznek a jelentkezők, a képviselő testület dönt benne. Már kértünk 

árajánlatot, a TRV Zrt. végzi a folyékony hulladék szállítást Püspökladányban. Megmondom 

őszintén, tárgyalta a képviselő testület, de csillagászati árat mondtak. A lakosaink ezt nem 

tudják megfizetni, ezért velük biztosan nem tudunk szerződést kötni. Le kell folytatnunk ezt az 

eljárást és csak az után tudunk döntést hozni. Emiatt tett törvényességi észrevételt a 

kormányhivatal, hogy határidőre nem teljesítettük, határidőt szabtak meg. Kérünk határidő 

hosszabbítást, valamint a pályáztatási eljárás folyamatban van. Ennyi a dolgunk vele. A 

képviselő testülettel ezt ismertetni kell, és egy határozatot kell hozni, hogy tudomásul vették, 

és a határidő hosszabbítást kérnénk újabb harminc napra. Így eleget teszünk a törvényességi 

felhívásnak. Van-e valamilyen kérdésetek? Akkor egy szavazást szeretnék kérni, hogy 

tudomásul vettük a törvényességi felhívást, és határidő hosszabbítást kérünk. A szavazáskor 7 

képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 

rendeletet hozták: 

 

92/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

HBB/04/00424-1/2015 számú törvényességi felhívását tudomásul vette, a feladat ellátásának 

teljesítésére határidő hosszabbítást kér. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 



 

 

8./ Törvényességi felhívás Hosszúhát településrészen egészséges ivóvíz 

biztosításával kapcsolatosan 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A víz mintavételek során kiderült, hogy magas a bór- és arzéntartalma a hosszúháti 

ivóvíznek, ráadásul a Kösely Zrt. nem szolgáltathat vizet, mert nem közüzemi ivóvíz 

szolgáltató. Az egészséges ivóvízről viszont a település képviselő testületének kötelessége, 

hogy gondoskodjon. A belügyminisztériumhoz fordultunk, mivel Püspökladányban két 

víztisztító konténer felszabadult, hogy azt ki tudnánk ide telepíttetni és akkor itt is megoldott 

lenne az egészséges ivóvíz. Azonban közölték, hogy azok a tartályok csak az arzént szűrik ki, 

a bórt nem, az átalakításuk 28 millió forintba kerülne. Ugyanennyi lenne a szerepi vízhálózat 

kivezetése Hosszúhátra, tehát mindenképpen ez lesz a végső megoldás, hogy a vezetékrendszert 

ki kell építeni. Az egyik probléma, hogy Hosszúháton nem tudjuk, merre megy a vízvezeték. A 

másik pedig a szociális otthon működési engedélye, hogy kaphatták meg ilyen minőségű vízre 

az engedélyt? Egy nagyon összetett probléma előtt állunk. Voltam a kormányhivatalnál, ebben 

is lejár a határidőnk, így beadtam a kérelmet a hosszabbításra. Arra kaptam ígéretet, hogy 

harminc nappal meghosszabbítják. Harminc napunk van arra, hogy valamit kezdjünk az 

egészséges ivóvízzel. A TRV Zrt. még lajtos kocsit sem tud nekünk biztosítani, arra pedig nincs 

forrásunk, hogy egy tisztító konténert kialakítsunk, sem arra, hogy a vízvezeték rendszert 

hirtelen megcsináljuk. Annyi javaslatot kaptam, hogy kopogtassunk tovább a 

belügyminisztériumnál, akár ÖNHIKI támogatást, rendkívüli támogatást igényeljünk, de ehhez 

először terveket kell készíttetni. Ennek mindnek költsége van, amit meg kell előre finanszírozni, 

hónapokat vesz igénybe, hogy tudjuk mi lesz a költsége és konkrét terveink legyenek. Sajnos 

az ivóvízzel nagyon zsákutcában vagyunk, elméletileg harminc napunk van, hogy valamerre 

elinduljunk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A katasztrófavédelemnek nincs lajtos kocsija, amit elkérhetnénk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Belügyminisztérium biztosította. 

 

Varró Géza képviselő 

A honvédség? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A honvédség a belügyminisztériumon keresztül. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Harminc nap alatt nem tudjuk megoldani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tudjuk, hogy törvényi kötelességünk ennek a feladatnak az ellátása, de akkor valamit 

mondjanak, hogy hová menjünk. Lajtos kocsija nincs a TRV Zrt-nek, én már interneten is 

néztem, több millióba kerül egy lajtos kocsi. Nekünk egyfelől a lakosság felé másfelől a 

szociális otthon felé van ellátási kötelezettségünk, nem kevés vízmennyiségről van szó. 

 

Szabó László képviselő 

 Mennyi lenne ez a vízmennyiség? 

 



 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Nem tudom Laci. 

 

Szabó László képviselő 

 Ha palackozott vízben gondolkoznánk, akkor mennyit kellene fizetni vagy venni? Ezért 

kérdezem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Olyan palackot találtam, ami 5-15 literes, ezeknek 5-6 ezer Ft a cseredíja. 

 

Szabó László képviselő 

 A cseréje? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Csak a cseréje. Én már ezt is végigbogarásztam. Arra gondoltam, hogy valamelyik 

ásványvíz gyártó céggel kellene felvenni a kapcsolatot. 

 

Szabó László képviselő 

Drágább, mint az ásványvíz? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Drágább szerintem. Úgyhogy itt az a legelső feladatunk, hogy tudomásul vesszük a 

törvényességi felhívást és akkor harminc nap alatt minél többet kopogtatunk a 

belügyminisztérium ajtaján, mert a feladat a miénk, segítségünk pedig sehonnan sincs. 

Amennyiben nem teszünk eleget ennek, a törvényességi felügyelet bíróságra adja az ügyet, 

akkor is büntetésre számíthatunk, és ugyanúgy megmarad a feladat, amit el kell látnunk.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

Mindenképpen büntetést kapunk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Kapunk, ha bíróságra kerül a dolog. Csinálni kell. Úgyhogy erre a szociális otthon is 

számíthat, mert mondták, hogy felveszik a szociális- és gyámhivatallal is a kapcsolatot. Hogy 

létezhet a működési engedélyük, milyen vízre adták meg? Biztos, hogy ezt a részt is meg fogják 

bolygatni.  

 

Kovács Sándorné lakos 

Azt kérdezném akkor, hogy a tejfeldolgozóból szinte minden héten mintát vesznek. Az 

ebédlőben minden kifogástalan. Itt élünk nagyon régóta, eddig még nem volt baj a vízzel. Ez 

most csak így hirtelen derült ki?  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

A Kösely Zrt. rendszeresen méreti a vizet laboratóriumban, a kötelező fertőtlenítést a 

kútnál ugyanúgy ellátják, így elméletileg az ivóvíz ugyanolyan, mint eddig volt. Az uniós 

jogszabályok csökkentették le az értékhatárokat, és most itt ezzel értük el azt a szintet, ami nem 

felel meg az uniónak. A víz semmit nem változott. Tehát a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 

ÁNTSZ is már szintén jelzéssel élt felénk. Azt mondták, hogy a szarvasmarha telepnek 

tökéletesen megfelelő a víz, de a lakosságnak nem. 

 

 



 

 

Kovács Sándorné lakos 

Egyik napról a másikra biztos, hogy nem lehet megoldani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Nagyon rossz helyzetben vagyunk, mert ha kihozzuk Szerepről a vízvezetéket, itt 

mindenhol magánterületek mellett jön végig a vezetékrendszer, ennek az eljárása sem lesz 

egyszerű. Ami még bonyolítja a helyzetet, hogy az utca a Nemzeti Földalapkezelő tulajdonában 

van, nem az önkormányzaté, egy harmadik személynél van. A vízvezeték hálózatot senki nem 

ismeri, hogy merre megy, nincs róla térkép.  

 

Kovács Sándorné lakos 

A lakások udvarát kellene felásni, hogy megoldódjon, ezek mind magánlakások, így 

előre be kellene tervezni, hogy nekem az udvaromra ki jöhet be, meg mit áshat ott fel. 

 

Varró Géza képviselő 

 És harminc nap van rá. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én is ezt mondtam, de sajnos ezzel nem foglakoznak. 

 

Szabó László képviselő 

 Kiszámoltam, 1500 liter naponta fejenként 5 literrel számolva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezért lett az ötlet, hogy valamelyik ásványvízgyártó cége 

 

Szabó László képviselő 

Mennyivel olcsóbb az ásványvíz beszerzése? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Nem tudok jobbat kitalálni. 

 

Kovács Sándorné lakos 

 Ha felvennénk a kapcsolatot a Kösellyel, hogy a víztisztítás kivitelezését tegye meg, 

mert amíg szolgáltat felelősséget kell vállalnia a vízminőségért. Így ki tudná szolgálni a 

szociális otthont, a lakosokat és a szarvasmarha telepet is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felvettem Szabó János igazgatóval a kapcsolatot, elmondta, hogy a víztorony felújítása 

28 millió Ft-ba kerülne. Egyrészt ezt a költséget nem fogja bevállalni a gazdaság. Másrészt a 

jogszabály meghatározza, hogy ki lehet vízszolgáltató. A Kösely Zrt. nem szolgáltathat vizet a 

lakosság számára. Nem fogják átadni a víztornyot a TRV Zrt-nek, mert nekik akkor a 

szarvasmarha telep miatt horribilis vízszámlája lenne. Saját magának ki tudja termelni a vizet, 

állattartásra megfelelő minőségű. Sajnos ez sem járható út. 

 

Kovács Sándorné lakos 

A lakosságnak ez lenne a legjobb pedig. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sajnos jogszabályok vannak, amelyek számon kérnek. 



 

 

 

Harai Sándorné lakos 

 És ez mennyi időn belül? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudjuk mi sem, hogy hol az út vége ebben. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Az a baj, hogy segíteni sem tud senki. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudunk egyszerűen megoldást sem rá. Ha megcsináljuk a vízvezeték rendszert, 

biztos, hogy nem ennyi lesz a vízdíj. A javításért fizetni kell majd, mint Szerepen. Itt azért egy 

nagyon szerencsés helyzetben volt eddig a lakosság. Sajnos ezt a jogszabály keresztülhúzza. 

 

Dávid Imre lakos 

 Szerintem hagyni kell ezt úgy, ahogy van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Bennünket nem hagynak nyugodni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sajnos erre köteleznek minket, már két éve folyik. Az előző képviselő testület idejében 

indult, de nekünk kell a végére pontot tennünk. 

 

Szabó László képviselő 

 Tünde, szerinted ezt meddig lehet húzni-halasztani? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Harminc napot kaptunk. 

 

Szabó László képviselő 

 Mit csinálunk a harmincegyedik napon? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A kormányhivatal adja a bíróságra az ügyet. A bíróság megállapítja, hogy törvénysértést 

követtünk el, megint kiszab valamennyi határidőt és a büntetést. 

 

Szabó László képviselő 

 Nekem van egy ötletem. Arról van szó, hogy a Hosszúhát településrésznek ivóvizet kell 

biztosítani. Egy lakosnál néhány liter víz. 

 

Horváthné Kemecsei Erika vezető ápoló szociális otthon 

 A harmincegyedik napon a büntetést ki kell fizetnetek, és a feladat ugyanúgy megmarad. 

Ha egy x mennyiségű palackos vízzel ellátjátok a telephelyet, akkor a törvényi kötelezettségnek 

az önkormányzat eleget tett. Az, hogy nekem mennyi az egyéni szükségletem hat liter naponta, 

vagy másfél, az egyéni probléma úgy gondolom. 

 

 

 



 

 

Szabó László képviselő 

 Nekem volt egy hevenyészett számításom. Háromszáz lakossal és három liter vízzel 

számolva. Egy részét ténylegesen biztosítanunk kell, másik részét pedig papíron. Ezzel lehet 

játszani egy darabig. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Meg kérdés, hogy ezt elfogadják-e megoldásnak? 

 

Szabó László képviselő 

 Ez csak egy javaslat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Meg kell próbálnunk, mert nem lesz harminc napon belül annyi időnk. Eddig nem tudtuk 

megoldani két év alatt, most pedig egy hónapunk van rá. Valami átmeneti megoldást keressünk, 

hogy ne büntessenek meg bennünket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A nagy kiszerelésű palackos víz, ha egyszer befektetünk abba, és minden lakásba illetve 

a szociális otthonba is helyezünk ki belőlük, ezzel akkor eleget teszünk a törvényességi 

felhívásnak, de akkor is keresnünk kell egy végleges megoldást. 

 

Szabó László képviselő 

 Persze, én csak a harmincegyedik napra gondoltam, ezért mondom ezt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Véleményetek róla? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egyelőre jó. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lakosság véleménye, illetve a szociális otthoné erről? 

 

Székelyné Gombos Ilona Irén lakos 

 Kaptunk mi annak idején víztisztító berendezést, arról mit lehet tudni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Arzénra és bórra egész biztosan nem szűr, csak tisztítja a vizet, ezzel biztosan nem 

tudjuk megoldani a problémát. A lakosság igényeit egyelőre kielégítené, ha biztosítanánk ezt a 

nagy palackos vizet, a törvényességi felhívásnak eleget tennénk, és ahogy lehetőségünk lesz rá 

pályázat útján megpróbáljuk az elkövetkezendő időkben ezt véglegesen valahogy megoldani. 

Akkor két határozati javaslatot tennék fel. Az egyik, hogy tudomásul vettük a törvényességi 

felhívást és újabb harminc nap hosszabbítást igénylünk rá. Aki ezzel egyetért, kérnék egy 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

 

 

 



 

 

93/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Képviselő-testülete Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HBB/04/00366-

9/2015 számú törvényességi felhívását Hosszúhát településrészen egészséges ivóvíz 

biztosításával kapcsolatosan tudomásul veszi, és harminc nap határidő hosszabbítást kér. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik, hogy Hosszúhát településrésznek és a Hosszúháti Szociális Otthonnak palackos 

ivóvízzel ideiglenesen biztosítjuk az egészséges ivóvíz ellátást. Aki ezzel egyetért, kérnék egy 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

94/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat:  

Szerep Község Képviselő-testülete, eleget téve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (4) bek. 11. pontjában meghatározott kötelező feladatának, 

valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HBB/04/00366-9/2015 számú törvényességi 

felhívásának, Hosszúhát településrészen a lakosság számára az egészséges ivóvíz ellátást 

ideiglenesen palackos ivóvíz formájában biztosítja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5 perc szünet 

 

9./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Következő napirendi pontunk a helyi jellegű észrevételek, problémák megtárgyalása, ahol 

a lakosságot kérjük meg, hogy észrevételeiket, javaslataikat jelezzék felénk. Felmerült a 

falugyűlésen egy olyan dolog, amit mi magunk a hivatalban is tapasztaltunk, problémát jelent 

az, hogy legtöbb lakcímkártyán nincsenek házszámok. Ez konkrétan lakásfenntartási 

támogatási kérelemnél jött elő, hogy ugyanazon a lakcímen tizenegynéhány lakos be van 

jelentkezve. Ezt kellene egyenesbe hozni. Felmerült egy olyan javaslat, hogy új nevet adjunk 

az utcának. A másik, hogy a házszámokat tegyük rendbe. A lakcímnyilvántartó szerint 

Hosszúhát ÁG. a név utca nélkül, de vannak házszámok. 

 

Kovács Sándorné lakos 

 A házszámok problémáját kellene szerintem pótolni. Ha az lenne a folyamat, hogy 

cseréljük ki a kártyát mi is, akkor mindenhová jeleznünk kellene a lakcímváltozást, ami ugye 

költséges. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez mindenkinek a személyes döntése. Nálunk tavaly Szerepen volt két utcanév, amit kellett 

módosítani. A lakcímkártyákat elég volt a szerepi hivatalba behozni, díjmentesen mindenkinek 

ki lett cserélve. A határozatot megküldtük a földhivatalnak, az okmányirodának. Forgalmi 

engedélyért, bármilyen okmányok cseréjéért nem kellett fizetni. Tulajdoni lapon átvezetésre 

került. A nyugdíjfolyósítónak és a társadalombiztosítónak szintén elküldtük a képviselő 

testületi határozatot. Értesíteni mindenkinek a bankját és a biztosítóját kellett. Ennek ilyen 



 

 

vonzata van. Nem szeretnénk senkire semmit ráerőltetni, de jó lenne, ha mindenki meg tudná 

állapítani ügyintézés során, hogy igen is vannak külön házszámok.  

 

Kovács Sándorné lakos 

 Mindenkinek van házszáma. 

 

Dávid Imre lakos 

 Nincs mindenkinek. 

 

Kovács Sándorné lakos 

 Ezt meg kell oldani, a törvény nem tudása nem mentesít a betartása alól. Úgy gondolom, 

hogy ahol nincs rajta a lakcímkártyán a házszám, írják rá azt. Az a legegyszerűbb. Ha 

megváltoztatjuk az utcanevet, akkor nekünk is kell javítani. 

 

Székelyné Gombos Ilona Irén lakos 

 Ez neked hivatalosan el van rendezve? 

 

Kovács Sándorné lakos 

 Igen, hivatalosan. 

 

Székelyné Gombos Ilona Irén lakos 

 Nem is akarja itt senki megváltoztatni az utcanevet. Aki szeretné, be kellett volna jönni az 

előző gyűlésre. Akinek már megvan a lakcímkártyája, annak pénzébe nem fog kerülni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Annak idején csak át lett írva, hogy ÁG. utca, mert akkor a tulajdoni lapon is úgy 

szerepelne. Azt javaslom, hogy ne legyen utcanév változás, a házszámokat tegyük rendbe. 

Hozzunk egy határozatot, Hosszúhát külterület utcaneve hivatalosan Ág utca, ezt elküldjük a 

földhivatalnak, és ekkor a tulajdoni lapok is ennek megfelelően kerülnek kiállításra. 

Jegyzőkönyvbe bekerül. Arra kérnék mindenkit, hogy a lakcímkártyáját és a személyi 

igazolványát nézze meg, és ha nincs benne házszám, jöjjön be a polgármesteri hivatalba. Aki 

egyetért azzal, hogy Hosszúhát településrész utcája Ág utca néven legyen nyilvántartva, kérem 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

95/2015. (V.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hosszúhát településrész utcája Ág utca 

néven legyen nyilvántartva. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Kovács Sándorné lakos 

 Amikor megvásároltuk a lakásokat, később megszűnt az állami gazdaság. A tulajdoni 

lapokat kiadta a Kösely Rt., azokon az szerepel, hogy Ág utca.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az akkor nem volt hivatalos utcanév, csak egy rövidítést alkalmaztak. Valószínű, hogy ez 

hivatalosan nem lett bejegyezve, nem lett továbbküldve. Megkérek mindenkit, hogy nézze meg 

a lakcímkártyáját, hogy szerepel-e rajta a házszám. Kérdés, észrevétel? 



 

 

 

Kovács Sándorné lakos 

 Volt a múltkor egy nagyon kellemetlen kérdés. A Bácsó Balázs által megvásárolt épület, 

ahonnan valaki beküldte a fotókat lakossági bejelentés alapján, hogy felgyűlt a szemét. Érthető, 

hogy nem tudnak a gondozottakra figyelni. De volt benne olyan hulladék, ami biztosan a 

szociális otthonból való. Jön ott egy út, azt a Kösely Zrt. elkerítette. Ha tudom, akkor segítettem 

volna a védőnőnek összeszedni a szemetet. Nagyon kérem, hogy ilyen ne fordulhasson elő 

többet. Tudjuk, hogy Szerepen is a Keményi utca úgy nézett ki, mint ahol a háború végigment. 

Azt az utcát közmunkásokkal lehetett rendbe tenni, nagyon sokan dolgoztak rajta. Itt csak ez az 

egy épület volt.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lehet, hogy ezt így érzed, de el kell, hogy mondjam, Szerepen az önkormányzat nagyon 

sok ingatlant megvásárolt, egy jelképes összegért. Harmincezer forintért vettünk a Keményi 

úton egy ingatlant, azt tettük rendbe. Volt egy, amit ajándékba adtak, és még egy, amit 

megvettünk. Önhatalmúlag nem ment oda az önkormányzat, van tulajdonosa az ingatlannak. 

Lehet, hogy nem itt lakik, de mindegyiknek van gazdája. Most is van jó néhány romos házunk, 

de amíg a hatósági bontásra az önkormányzat nem kapja meg az engedélyt, nem mehetünk oda.  

 

Horváthné Kemecsei Erika vezető ápoló szociális otthon 

 Reagálnék én is a dolgokra, ha már meg lettem szólítva. Válasszuk szét a dolgokat. Ahogy 

mondtad magánterület volt. Tisztázatlan az oka, hogyan került oda a szemét. Van 

szemétszállítás a szociális otthonban, és van hulladékgyűjtőnk. Volt azon a területen 

beazonosítható hulladékunk a C épületnél. Itt pláne kontrolláltan folyik a hulladék elszállítása, 

zárt kapus intézet. Az udvaron gyűjtjük, és úgy kerül nagy konténerbe a szemét. Az eset után 

három darab nagy fekete zsák volt az ingatlan tövébe lerakva, amely veszélyes hulladékot 

tartalmazott. Nem tudom, hogy került oda, nem mi tettük oda, és nem is az ellátottaink. Nem 

tudjuk azt sem, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtőből hogyan került oda a szemét. 

Képviselő asszonnyal közös nevezőre jutottunk, illetve én úgy tudom, hogy egy pénteki napra 

volt a megbeszélt segítségnyújtás a mi részünkről. Nem tudom aztán mi történt. Hajlandóak 

voltunk együtt működni. Nem tartozik másra innentől kezdve, mert magánterület volt. Nem 

közügy.  

 Még egy dologra reagálnék, az ominózus kerítésre. Én utánajártam erre a gyűlésre, a 

bejárótól kezdve a szociális otthon területe. A Kösely Zrt.-nek bejárási jogot kell biztosítanunk, 

de azon kívül senki másnak. Itt le van kerítve a kerítés. Ha ezt valaki lebontja, hogy lerövidítse 

a távolságot valamerre menet, ez pont olyan, mint ha a szomszédja kerítését bontaná el, hogy a 

harmadik szomszédhoz közelebbi úton tudjon eljutni. Ez nem rosszindulatból lesz visszaállítva, 

és nem azért, hogy az időseknek a megtett útját növeljük. Ez egy magánterület, aki itt elbontja 

a kerítést, az esetleg még hozzásegíti az ellátottakat ahhoz, hogy más magánterületre 

bejussanak. Itt tudják jól százötven sérült ember él, ugyanolyan jogú emberek, mint önök. Lehet 

ez sem így él a köztudatban, de ez így van. Én harmincegy éve dolgozom ebben az 

intézményben, igen voltak problémák, de mindig békésen el tudtuk simítani. Én továbbra is ezt 

kérném önöktől, próbáljanak velünk toleráns lenni. Az csak az intézményre és a tulajdonosra 

tartozik, hogy felgyűlt a szemét, és abban van a mi szemetünk is. Ez megoldásra is került. Úgy 

tudom az intézményvezető, és a képviselő asszony között született egy megállapodás, hogy mi 

is odamegyünk és segítünk. Észleltük mi is, hogy azóta újabb zsákok kerültek oda, de erre 

nekünk már nincs energiánk, hogy kiderítsük, ki borítja oda. A C épületben kontrollált a 

szemétszállítás, az a lakó, aki kiviszi a szemetet, nem fogja odaborítani az épület mellé.  

 

 



 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Soha nem volt itt ilyen probléma, most van. Ehhez az átjáróhoz a lakosok hozzá vannak 

szokva. Mindig itt volt, itt csak a két tulajdonoson múlik, hogy átjárhatnak-e. Az ott lakók 

gondolom, nem veszik jó néven, hogy a gondozottak ott járkálnak keresztül. A szemétre kell 

akkor odafigyelni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Remélem, hogy visszaáll a rend. Valamilyen kérés a lakosok, vagy a szociális otthon felől? 

Azért el kell, hogy mondjam, hogy nekünk, az önkormányzatnak nagyon jó a viszonyunk a 

szociális otthonnal, semmi probléma nem volt. 

 

Kovács Sándorné lakos 

 Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Évente egyszer mindenképpen, de a lehetőségekhez mérten természetesen ide is kijövünk 

egy-egy testületi ülésre. Kérdése valakinek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan van kérdésem aljegyző úr felé. Bizottsági ülésről nem 

készült még jegyzőkönyv, ezt szeretném tolmácsolni jegyző úr felé. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Jövő héten intézkedni fogunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Más kérdés? Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom. 

  

 

 

 

 

 


