
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-i 

nyílt testületi ülésének 
 

 

a.) Tárgysorozata 

határozatai: 111 – 126 

 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 
  

 

 

 

 

 

Nyílt ülés keretében: 

1./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi 

tevékenységéről 

Előadó: Tóthné Verő Tünde  

2./ Beszámoló a Püspökladányi Központi Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről 
Előadó: Tóthné Verő Tünde  

3./ Tájékoztatás tornaterem beruházásról /Szóbeli előterjesztés/  

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

4./ Püspökladány Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának véleményezése  

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

5./ Püspökladány Város településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv módosításának véleményezése  

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

6./ Szerep Község településrendezési tervének módosításáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

7./ Kérelem települési címer használatára 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

8./ 64-67/2014 (X.22) számú határozatok módosítása törvényességi felhívás alapján 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

9. Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. árajánlata 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

10./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Előadó: Majoros Dóra 

11. Különfélék 

- Varga Lajos kérelme 

- Csiki Imréné kérelme 

 

 

 

 

 

 



 

111/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 30-i nyílt képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

112/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. június 30-i 

nyíltülés napirendi javaslatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

113/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Püspökladányi 

Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014 évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

114/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Püspökladányi Központi 

Orvosi Ügyelet 2014. évi működéséről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

115/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tornaterem beruházás kapcsán a Nemzeti 

Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodás módosításait elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

116/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tornaterem beruházáshoz szükséges tűzi 

víz tározó megépítésének költségeit a Szerep Községi Önkormányzat anyagi helyzetére való 

tekintettel nem tudja vállalni, kéri a Nemzeti Sportközpontot, hogy a tűzi víz tározó 

megépítésének finanszírozását vállalja át. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

117/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Püspökladány Város 

Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

118/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Püspökladány Város 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

119/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos 59/2007.(X.09) sz. határozattal 

elfogadott szerkezeti tervet, az 1/2007.(X.09.) sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási tervet és 

a Helyi Építési Szabályzatot. - a Szerep a 0182/4 és 0216 hrsz. állattartó telepeket és a 

mezőgazdasági üzemi területeket érintő - módosítása során a környezet védelméért felelős 

közigazgatási szervek véleményét figyelembe véve, az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése nyújtotta 

lehetőséget felhasználva, a 4. § (1) és (2) bekezdése szerint eljárva az előkészítő 

dokumentumok között környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

120/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) 

bekezdésének megfelelően a hatályos 59/2007.(X.09) sz. határozattal elfogadott szerkezeti 

tervet, az 1/2007.(X.09.) sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási tervet és a Helyi Építési 

Szabályzatot. - a Szerep a 0182/4 és 0216 hrsz. állattartó telepeket és a mezőgazdasági üzemi 

területeket érintő - módosítása során tervdokumentációjának eredményes államigazgatási és 

partnerségi egyeztetését, az egyeztetés dokumentumait jóváhagyólag tudomásul veszi és 

felhatalmazza a polgármestert a módosítási eljárás folytatására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

121/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzatnak, hogy használja Szerep település címerét. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 



 

122/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján úgy dönt, hogy 

 

I. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 64/2014. (X.22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71.§ (6) 

bekezdése alapján 

 

TÓTHNÉ VERŐ TÜNDE  polgármester részére  

     2014. október 13. napjától  67.310.-  Ft havi összegű  
 

költségtérítést állapít meg.  

 

 

II. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 65/2014. (X.22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) 

bekezdése szerint a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára 

  

KENÉZ SZILVIA MAGDOLNA 

 

              önkormányzati képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 

 

 

                         

III. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 66/2014. (X.22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) 

bekezdése alapján az alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 22. 

napjától  

157.045. - Ft-ban állapítja meg. 

 

 

IV. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 67/2014. (X.22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) 

bekezdése alapján az alpolgármester költségtérítését 2014. október 22. 

napjától  

23.557. - Ft-ban állapítja meg. 



 

 

       

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

123/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Szerep Község 

Önkormányzata a Goodwill Consulting pályázatíró céggel egy év időtartamra szerződést 

kössön. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

124/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program módosítását. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

125/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2015.(II.24.) számú határozatával 1 

év időtartamra bérbe adta a 310-311 hrsz-ú ingatlant Varga Lajos szerepi lakos részére. Varga 

Lajos szerepi lakos cserére vonatkozó kérelmét a bérleti idő lejárta után tárgyalja meg a 

képviselő-testület. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

126/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Csiki Imréné szerepi lakos panaszának ügyében járjon 

el. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

  



 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-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, Mile Tünde Enikő, Varró Géza, 

Szabó László, Vadász Károly képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:   Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

     Rácz Lajos ügyintéző 

      Karacs Károly tűzoltó százados 

       Dr. Jancsó Zoltán stratégiai igazgató 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 1425 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket, Rácz Lajos ügyintézőt, a tűzoltóság és 

katasztrófavédelem képviselőit. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 

képviselőből 7 jelen van. Jegyzőkönyv vezetésre Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt kérem 

fel. Aki ezzel egyet ért, kérem, szavazzon.  

 

111/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 30-i nyílt képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi 

tevékenységéről 

2./ Beszámoló a Püspökladányi Központi Orvosi Ügyelet 2014 évi működéséről 

3./ Tájékoztatás tornaterem beruházásról /Szóbeli előterjesztés/ 

4./ Püspökladány Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának véleményezése 

5./ Püspökladány Város településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv módosításának véleményezése 

6./ Szerep Község településrendezési tervének módosításáról 

7./ Kérelem települési címer használatára 

8./ 64-67/2014 (X.22) számú határozatok módosítása törvényességi felhívás alapján 

9. Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. árajánlata 

10./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

11. Különfélék 



 

 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért a napirendi pont tervezettel, kérem, szavazzon. Kérek egy szavazást. A 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

112/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. június 30-i 

nyíltülés napirendi javaslatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

1./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014 évi 

tevékenységéről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Felkérem Karacs Károly tűzoltó százados urat a tűzoltó parancsnokot, hogy ismertesse a 

programot. Ez egy általános leírás, de mi szeretnénk hallani, hogy itt helyben a mi 

településünkön mi történt. 

 

Karacs Károly tűzoltó százados 

Köszönöm szépen a meghívást. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ez egy 2014 évről szóló 

beszámoló, amely más, mint az előző éveké. Az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság 

belső normákban szabályozta le ennek a beszámolónak a formai, illetve a tartalmi 

követelményeit. Ebben az esetben specifikusan szakmai beszámoló készült el. 

Jöjjön néhány statisztikai adat Szerep településről. Összesen tíz káreset volt Szerep 

körzetében, amit én magasnak találok a többi településhez viszonyítva. Ebből a tíz esetből egy 

műszaki mentés volt és kilenc tűzeset. Fontos még, hogy van egy ifjúság felkészítő tervünk. 

Minden település iskolájában tartunk egy általános tájékoztatót a katasztrófavédelemről. Van 

közösségi szolgálatunk, ez már a középiskolásoknak szól. Több iskolával kötöttünk 

megállapodást, és pozitívak a visszajelzések.  

 A másik nagy szakterület a polgári védelem. A katasztrófavédelmi megbízott, az én 

helyettesem, aki ellátja a feladatokat. A 2014-es év folyamán ellenőrzésre került a melegedő 

helyek ellenőrzése, a belvízelvezető hálózat ellenőrzése, a lebiztosított technika eszközök be 

lettek kérve, le lettek ellenőrizve. Nagy segítségünkre van a munkánk elvégzésében a 

közbiztonsági referens. Szeretném megköszönni a tevékenységét és az előkészítésben végzett 

munkáját, valamint szeretném megköszönni a településnek és a település vezetésének a 

hozzáállását a mi tevékenységünkhöz. A kirendeltség vezető úr nevében is, aki egyéb 

elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük. Kérdése valakinek? Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást. Megkérném a 

képviselő-testületet, hogy szavazzon, aki elfogadja a tűzoltóság beszámolóját. A szavazáskor 7 

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

határozatot hozták: 

 



 

113/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Püspökladányi 

Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014 évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

2./ Beszámoló a Püspökladányi Központi Orvosi Ügyelet 2014 évi működéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon sok szeretettel üdvözlöm körünkben Dr. Jancsó Zoltánt az Orvosi Ügyelet 

Nonprofit Kft-nek a stratégiai igazgatóját. Szeretne-e kiegészítést tenni a beszámolóhoz? 

 

Dr. Jancsó Zoltán stratégiai igazgató 

 Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő-testület. Annyival egészíteném ki, hogy 

a humán erőforrás biztosítása érdekében egyre komolyabb erőfeszítéseket kell tenni. Az utóbbi 

másfél évben az orvosaink harminc-negyven százaléka kicserélődött. Ez abból adódik, hogy 

külföldre mentek. Sok pályakezdő fiatal van a szakmában, akik jobban terhelhetők, fognak még 

maradni néhány évig, a jelen helyzetben ők jelentik ennek a feladatnak a megoldását. A 

püspökladányi ügyeleti forgalom magasabb az országos átlagnál, a szerepi viszont alacsonyabb 

tíz-tizenöt százalékkal. Ez abból adódik, hogy kevesebb a lehetőség, hogy valaki 

személygépkocsival be tudjon menni a püspökladányi ügyeletre 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Megkérném a képviselő-testületet, hogy 

szavazzon, aki elfogadja az orvosi ügyelet beszámolóját. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

114/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Püspökladányi Központi 

Orvosi Ügyelet 2014 évi működéséről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Dr. Jancsó Zoltán stratégiai igazgató 

 Köszönjük szépen. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nagyon alapos volt a beszámoló. 

 

Dr. Jancsó Zoltán stratégiai igazgató 

 Ha bárkinek bármilyen kérdése, panasza van, jelentkezzen. Nagyon szépen köszönöm. 

 

5perc szünet. 

 

 

 

 

 



 

3./ Tájékoztatás tornaterem beruházásról /Szóbeli előterjesztés/  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A múlt héten hívtak a Nemzeti Sportközpontoktól, volt egy tájékoztató. Küldtek egy 

együttműködési megállapodás tervezetet, amelynek egy-két pontja nekem sem tetszett. A jelen 

állás szerint nekünk kell a közműveket a kerítésen belül egy méterre biztosítani. Ami a 

legnehezebb, hogy el kell kezdenünk az elektromos hálózat bővítését. Az egyeztetésen 

elhangzottak alapján el tudunk indulni, a kormánnyal egyeztetnek még a közbeszerzési eljárás 

kiírásáról, és december 15-én elfoglalhatja a vállalkozó a területet.  

 A másik dolog, a tüzivíz tározó, amelynek a költségét nekünk kellene állni. Testületi 

határozatot kérnek tőlünk, közöltem velük, hogy az önkormányzatnak nincs erre kerete. Azt 

mondták, hozzunk egy olyan határozatot, hogy mi ezt anyagilag nem tudjuk vállalni. Arra 

kérem a képviselő-testületet is, hogy szavazzuk ezt meg.  

 

Szabó László képviselő 

 Ez azt jelenti, hogy a kerítésen belül egy méterrel még nekünk kell állni, a többit meg ők 

hozzák ki az épületből? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A víz lekötés ott van belül, a gáz szintén, tehát az én értelmezésem szerint ezeket nem kell 

kihozni, egyedül a villany lesz a problémás. Ehhez keresnünk kell egy szakembert. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez a mi költségünk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt már több variáció is. A módosításokat a testület hagyja jóvá, és a módosított 

együttműködési megállapodást ezekkel a feltételekkel elfogadjuk. Erre kérnek egy határozatot. 

December 15-re tudjuk átadni a területet. Akkor már ki tudja milyen idő lesz, még egy alapozást 

sem tudnak megcsinálni, ha hideg lesz. Ahogy számoltam három hónap a közbeszerzés, mert 

meghívásos pályázat lesz, a Magyar Közlönyben meg lesz hirdetve. Az egész EU-ból bárki 

jelentkezhet majd rá. Valami kérdés? 

Megkérném a képviselő-testületet, hogy szavazzon, aki elfogadja az együttműködési 

megállapodás módosítását. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

115/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tornaterem beruházás kapcsán a Nemzeti 

Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodás módosításait elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik, hogy a tüzivíz tározó költségét az önkormányzat nem tudja vállalni, és 

megkérjük a Nemzeti Sportközpontot, hogy ezt az összeget vállalja át helyettünk. A 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 



 

116/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tornaterem beruházáshoz szükséges tűzi 

víz tározó megépítésének költségeit a Szerep Községi Önkormányzat anyagi helyzetére való 

tekintettel nem tudja vállalni, kéri a Nemzeti Sportközpontot, hogy a tűzi víz tározó 

megépítésének finanszírozását vállalja át. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

4./ Püspökladány Város Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési 

Stratégiájának véleményezése  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ehhez mi csak annyit tudunk hozzászólni, hogy támogatjuk, vagy sem. Aki támogatja, 

kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

117/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Püspökladány Város 

Megalapozó Vizsgálata és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5./ Püspökladány Város településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv módosításának véleményezése  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ahogy láttam itt az útépítések miatt kerül módosításra, aminek mi is hasznát látjuk. 

Kérdésetek van? Aki támogatja a módosítást kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő 

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

határozatot hozták: 

 

118/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Püspökladány Város 

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

6./ Szerep Község településrendezési tervének módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Abba a szakaszba értünk, amikor kimentek véleményezésre a megkeresések. A 

szakhatóságok egyöntetűen hozzájárultak. Kettő határozatot kell hoznunk, az egyik, hogy a 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetésre. Az állami főépítésszel 

kell a kapcsolatot felvennünk, neki kell jóváhagyni, hogy ezek után egy rendelet formájában el 

tudjuk fogadni. A másik határozat, hogy a környezeti vizsgálatot nem tartjuk szükségesnek. 

Nekünk csak a döntéseket kell meghoznunk ezzel kapcsolatban. Kérdés? Kérnék egy szavazást, 

arról, hogy a dokumentumok között a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek 



 

a képviselő-testület. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

119/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos 59/2007.(X.09) sz. határozattal 

elfogadott szerkezeti tervet, az 1/2007.(X.09.) sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási tervet és 

a Helyi Építési Szabályzatot. - a Szerep a 0182/4 és 0216 hrsz. állattartó telepeket és a 

mezőgazdasági üzemi területeket érintő - módosítása során a környezet védelméért felelős 

közigazgatási szervek véleményét figyelembe véve, az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése nyújtotta 

lehetőséget felhasználva, a 4. § (1) és (2) bekezdése szerint eljárva az előkészítő 

dokumentumok között környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A második határozati javaslat, hogy tovább folytathatom az eljárást az állami főépítész felé. 

Kérnék erről egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

120/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) 

bekezdésének megfelelően a hatályos 59/2007.(X.09) sz. határozattal elfogadott szerkezeti 

tervet, az 1/2007.(X.09.) sz. rendelettel jóváhagyott szabályozási tervet és a Helyi Építési 

Szabályzatot. - a Szerep a 0182/4 és 0216 hrsz. állattartó telepeket és a mezőgazdasági üzemi 

területeket érintő - módosítása során tervdokumentációjának eredményes államigazgatási és 

partnerségi egyeztetését, az egyeztetés dokumentumait jóváhagyólag tudomásul veszi és 

felhatalmazza a polgármestert a módosítási eljárás folytatására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

7./ Kérelem települési címer használatára 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Kaptunk egy megkeresést, hogy a megyei értéktár bizottság pályázati forráshoz jutott, 

amelyben egy kiadványt szeretnének készíteni. Ebben a településünk címerét felhasználná, 

valamint a település néhány értékét, és jellegzetességét megemlítenék. Ehhez kérik a 

jóváhagyásunkat. Véleményetek? Kérnék erről egy szavazást, aki jóváhagyja. A szavazáskor 7 

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

határozatot hozták: 

 

121/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzatnak, hogy használja Szerep település címerét. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

8./ 64-67/2014 (X.22) számú határozatok módosítása törvényességi felhívás alapján 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Törvényességi észrevételt kaptunk a kormányhivataltól, Rácz Lajost kérném meg, hogy 

terjessze ezt elő. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Az előterjesztést kiegészíteni nem szeretném. A kormányhivatal jelezte nekünk, hogy a 

szakmai segítségnyújtásban az alábbi négy határozat módosítása szükséges. Két határozatban a 

jogszabályi hivatkozás volt helytelenül szerepeltetve, a másik kettőben pedig a költségtérítés 

illetve a tiszteletdíjak dátuma nem felelt meg a jogszabályoknak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az alpolgármesternél a választás napja után 2014. október 13-a volt meghatározva, 

azonban ő attól a naptól tölti be a tisztségét, amikortól meg lett választva, az pedig 2014. október 

22-e. A másik kettőnél jogszabály hely volt elírva. Ennyi hibát észleltek, de a törvényességnek 

megfelelve módosítani kell a határozatokat.  

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Annyit tennék hozzá, hogy technikailag ez egy határozat, határozat módosítás történik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezeket a módosításokat elfogadja, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő 

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

határozatot hozták: 

 

122/2015 (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján úgy dönt, hogy 

 

I. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 64/2014. (X.22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

71.§ (6) bekezdése alapján 

TÓTHNÉ VERŐ TÜNDE  polgármester részére  

     2014. október 13. napjától  67.310.-  Ft havi összegű  
 

költségtérítést állapít meg.  

 

 

II. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 65/2014. (X.22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§ (1) 

bekezdése szerint a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára 

  



 

KENÉZ SZILVIA MAGDOLNA 

 

              önkormányzati képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 

 

 

                         

III. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 66/2014. (X.22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) 

bekezdése alapján az alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 22. 

napjától  

157.045. - Ft-ban állapítja meg. 

 

 

IV. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 67/2014. (X.22.) számú 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) 

bekezdése alapján az alpolgármester költségtérítését 2014. október 22. 

napjától  

23.557. - Ft-ban állapítja meg. 

 

       

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

9. Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. árajánlata 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ennek van előzménye, amiről szóban tájékoztatnám a képviselő-testületet. Az elmúlt 

évben kiírták a napkollektoros energiatakarékossági pályázatokat. Akkor kapcsolatba kerültünk 

ezzel a céggel. A kollégák ajánlották. Bekérték tőlünk a szükséges közüzemi számlákat. 

Végeztek egy előzetes tanulmányt, és voltak kint itt a helyszínen. Most ismét lehet pályázni 

ezekre a napkollektorokra, és megint megkerestek. Mondtam nekik, hogy először egy 

árajánlatot adjanak. Mivel nem kis összegről van szó, ezért mindenképpen szeretném kérni a 

képviselő-testület állásfoglalását, hogy kössünk-e ezzel a céggel szerződést? Három féle 

árajánlatot kidolgoztak, ha csak a pályázatot írják meg, az százhuszonöt ezer forint nettó összeg, 

az elnyert támogatásnak az öt százaléka. Leírták, hogy mit vállalnak, a folyamat teljes 

koordinálását. A következő ajánlatuk, ha kérünk egy egyéves általány díj szolgáltatást 

kedvezményesen kettőszáz ötvenezer forint plusz áfa áron, illetve a sikerdíjak az elnyert 

támogatás nagyságától függően változnak. Kétéves és hároméves ajánlatuk is van, de az nagyon 

hosszú idő véleményem szerint, itt csak az egyedi, vagy az egyéves szerződésről érdemes 

tárgyalni. Kértek még itt egy napelemes árajánlatot is a pályázat során. Kérdezném a 

véleményeteket. 

 



 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ők nem csak a napelemes pályázatokat figyelnék? Vagy az egész önkormányzat épület 

felújítására vonatkozóakat is? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az egyszeri ajánlat csak erre a napelem pályázatra szól, az egyéves ajánlat viszont egy 

abszolút pályázatfigyelésre, elmondjuk, mi mit szeretnénk, és azonnal értesítenek, ha van 

valami nekünk előnyös. Elvégzik a felmérést, konzultációkra eljönnek. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Legutóbb Aranyosnéval írattunk pályázatot. Ha rá gondolnánk, mint pályázatíró, az ő 

munkája mennyibe kerülne? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A terveket ugyanúgy el kell készíttetni. Például az építési tervet elkészítik-e?  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A pályázatokat évente kétszer írják ki. Egy településen, ahol ugyanez a napelemes rendszer 

van utánakérdeztem, hogy ők kivel kötöttek szerződést. Ők is ezzel a céggel szerződtek. Nem 

derül ki a mostani árajánlatból, hogy mikor lesz újra pályázati kiírás. Ők elmondták, hogy 

szeptemberben jön az új kiírás, azt figyelni kell. Figyelik, de az, hogy mi milyen szerződést 

kötünk, csak rajtunk áll. Ha megszavazzuk, hogy figyeljék egy évig, nem biztos, hogy lesz 

belőle valami. Ha nem nyerünk, akkor vissza is fizetik ezt az összeget, valahol olvastam.   

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Visszatérve Tündének a kérdésére, Aranyosné nekünk elvégezte a terveket konkrétan a 

védőnői szolgálatra, a rajzokat, költségvetést biztosított. Ötszázezer forint körüli összeget kért 

érte. A pályázat nagyon egyszerű volt, mi magunk készítettük el Ibolyával közösen. Ez így 

történt. Itt nincs pályázatírási díj, csak a tervezőt kell fizetni. Ha a kivitelezésig eljutunk, akkor 

a közbeszerzést nekünk kell lefolytatni, mert mindenképpen valamilyen eljárást kell hirdetni. 

A műszaki ellenőr, a pénzügyi elszámolást és a monitoring is az önkormányzat feladata.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Ők meg ezt így elvégzik? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, ezt mindet megcsinálják. Szerintem még a terveket is. Amikor tavaly kint voltak, 

akkor rajzokat, fényképeket készítettek. Valószínű, hogy az is benne van. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Itt van leírva a pályázati szolgáltatásokban, hogy cégre szabott pályázat figyelő, 

pályázatírás, üzleti terv készítés, hitelpályázat készítés. A megbízott vállalja garanciával, 

amennyiben a beadott pályázat nem nyer, akkor a megbízott a megfizetett alapdíjat visszafizeti. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez gondolom, az egyszeri pályázatra szól. Az én véleményem, hogy egy éves szerződéssel 

jobban járnánk velük. Az összeg a duplája, kettőszázötvenezer forint nettó összegről van szó, 

de akkor ők egy évig figyelik nekünk, és korlátlan mennyiségű pályázatot írnak meg. 

Mondjatok véleményt róla. 

 



 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Azt hiányoltam, hogy nem látunk benne referenciát. Milyen pályázatokat nyertek el 

konkrétan? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bárándi önkormányzaton, az óvodán és a művelődési házon van napkollektor. Tegnap 

jutott a kezembe ez az anyag, felhívtam a gazdasági vezetőt, hogy mit tud erről nyilatkozni. 

Kérdeztem, hogy megbízhatóak-e? Ők is velük kötöttek szerződést, de semmi konkrét dolgot 

nem tudott mondani.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Tünde te tudsz róluk valamit? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak annyit tudok, hogy ajánlották nekem is kimondottan az energiatakarékossági 

szerződéseket. Több önkormányzat velük készíttette a pályázatot 

 

Szabó László képviselő 

 Az egy éves szerződés így kedvezőbbnek tűnik, mert csak kétszer annyiba kerül. 

Feltételezhetjük, hogy egy év alatt nem csak két pályázatot fog megírni. Igazából a sikerdíj a 

nagy pénz nekik, ezért érdekük, hogy megírják a pályázatokat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon jó kapcsolatokkal rendelkeznek, az EU-s pályázatoknál, ahol bírálják. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Javasolom, hogy az egy évest próbáljuk meg, hátha több belefér.  

 

 Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Goodwill Consulting pályázatíró céggel egy év időtartamra kötünk szerződést. Aki ezt 

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

7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

123/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Szerep Község 

Önkormányzata a Goodwill Consulting pályázatíró céggel egy év időtartamra szerződést 

kössön. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

10./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

   

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Néhány éve elkészült a helyi esélyegyenlőségi programunk, most elkövetkezett a 

felülvizsgálati időszak, Majoros Dórát küldtük el egy tanfolyamra, hogy a felülvizsgálatot el 

tudja készíteni. A TKKI folyamatos segítséget nyújt, ez a szép kerek anyag lett belőle. Külön 

kiemeltük a védőnői szolgálatot, mert a helyi esélyegyenlőségi programban szerepelni kell 

azokak a területeknek, amiket fejleszteni akarunk. Már nagyon sok pályázatnak ez az alapja. 

Ezért kellett még ezt bővíteni. Dóri megkérnélek, hogy ismertesd a programot. 



 

Majoros Dóra ügyintéző 

 A 2012-es és 2013-as adatokat kellett frissíteni benne, mert amikor elkészült 2013-ban, 

akkor még nem voltak elérhetőek ezek az adatok. Ezeket most bele kellett foglalni, jelöltem 

még, hol kellett bővíteni. Nagyrészt csak adatokat kellett frissíteni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem is feltűnt, hogy a KLIK nincs átvezetve, hogy az iskola működtetését ők látják el.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Azt találtam, hogy nincs eltérő tantárgyú osztály, és hogy jelenleg az első osztályos tanulók 

járnak a Kölcsey utcai iskolába, ez már nem él. Ezeket nézzétek már meg. A történeti 

áttekintéshez nem kell forrás? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem kérték, sőt még rövidíteni is kellett. Eredetileg bővebb volt. Nem sok dolgot kértek.  

 

Majoros Dóra ügyintéző 

 Az volt a kérés, hogy az adatokat frissítsem, így már elfogadták előtte. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Időnként aktualizálni kell. Kérdésetek ezzel kapcsolatosan? Csak dicsérni tudom Dórit, 

nagyon rövid idő alatt, ismeretlenül elvégezte a szükséges módosításokat. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A végén van az esélyegyenlőségi fórum, ezt meg kell tartani időben? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amikor a helyi esélyegyenlőségi programunk el lett fogadva, meg lett állapítva ki a helyi 

fórum tagjai, de soha nem lett belőle semmi. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Ha a megbeszélt dolgokat kijavítjuk, akkor föl is lehetne a honlapra tölteni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nyugodtan. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A lakossággal meg kell ismertetni, úgyhogy ki is kell függeszteni. 

 

 

Majoros Dóra ügyintéző 

 A TKKI oldalán meg is lehet nézni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A hírmondó újságban is meg lehet hirdetni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Egy példány lespirálozva lehet a könyvtárban is helyi használatra. Kérdésetek van-e? Aki 

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja, kérnék egy szavazást. A 



 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

124/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program módosítását. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

11. Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Kettő darab kérelem érkezett hozzánk. Az egyik Varga Lajos kérelme, a Hunyadi utcán 

van egy üres telek, kiderült, hogy Varga Lajos tulajdonát képezi, és van egy nyolc hektáros 

legelő a vasút felé, az pedig a Zsurkák területe. Ott van két építési telek, amely szintén az 

önkormányzat tulajdona a legelő szélén, és Varga Lajos ezt szeretné, ha elcserélnénk vele. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Jelenleg az önkormányzat területén mi van? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Semmi. Csak legelő. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Amikor döntöttünk, az nem egy évre szólt? 

 

Szabó László képviselő 

 De, egy évre, és meglátjuk, az egy év alatt hogyan válik be a csere. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Most azt írja, hogy egybe szeretné foglalni és bevetni lucernával. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Rendben van, használja. Ha nem lesz semmi probléma az idén, tisztességesen karban tartja, 

akkor kössünk egy öt éves bérleti szerződést. Beülteti lucernával, akkor már tud hosszabb távra 

tervezni. Akkor is ugyanígy jót teszünk vele. Egy önkormányzati ingatlant nem olyan egyszerű 

eladni. Kell a Nemzeti Vagyonkezelőnek a hozzájárulása az eladáshoz vagy a cseréhez. Ott van 

a futballpálya azon része, amely a Zsurkáék legelője mellett van, lassan egy éve nem kaptuk 

meg a hozzájárulást, hogy a csere létre jöhessen. Használatba adjuk, én azt mondom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ez az önkormányzat vagyonát képezi. Inkább gyarapítsuk, mint fogyasszuk.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Ha egy évig van az előző határozat, akkor majd visszatérünk rá akkor, mikor eltelt az egy 

év. 

 

 

 



 

Szabó László képviselő 

 Ha tényleg oda akarjuk adni tartós bérletbe, akkor a Lajos érdekeit sem sértjük és az 

önkormányzatét sem. Nem hozunk egy végleges döntést, ami lehet rossz üzlet is.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én is ezt tudom támogatni. 

 

Szabó László képviselő 

 Ha akarja, akkor hadd művelje. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy olyan határozati javaslatot teszek fel, hogy a bérleti időtartam végén térjünk vissza 

ennek a tárgyalására. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt 

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

hozták: 

 

125/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2015.(II.24.) számú határozatával 1 

év időtartamra bérbe adta a 310-311 hrsz-ú ingatlant Varga Lajos szerepi lakos részére. Varga 

Lajos szerepi lakos cserére vonatkozó kérelmét a bérleti idő lejárta után tárgyalja meg a 

képviselő-testület. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik Csiki Imréné kérelme. Ez egy évek óta visszatérő probléma. A sarkon lévő ház 

gazos, elhanyagolt. Tavaly is jegyzői felszólításra tették rendbe, büntetés kiszabásának a 

fenyegetettségére. Rácz Lajossal már beszéltük, de ez jegyzői hatáskörbe tartozik. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Jogilag mit lehet tenni? Felszólítani őket újra esetleg? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Egy levelet lehet nekik küldeni, remélhetőleg eleget tennének. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Határidőt szabva. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Bírságolni sem nagyon van lehetőségünk. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Parlagfüvet igen. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Ha van parlagfű, akkor igen.  

 

 



 

Szabó László képviselő 

 Van ennél humánusabb megoldás is. Vannak szociális gondozók, velük lekaszáltatjuk, 

aztán kész. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ők elutasítanak mindenféle segítséget. Itt testületi határozat az lehet, hogy áttesszük jegyző 

úr hatáskörébe. Attól, hogy hozzánk érkezett, még nem a mi dolgunk erről dönteni. Megkérjük 

Rácz Lajost, hogy továbbítsa jegyző úrnak, hogy felszólítás, de vegyük bele, hogy az 

önkormányzat szükség esetén megadja a segítséget. Felkérjük jegyző urat, válaszoljon a levélre. 

 

126/2015. (VI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy Csiki Imréné szerepi lakos panaszának ügyében járjon 

el. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Figyeljük a busz és a polgárőr pályázatot, az van a rendszerben, hogy jóváhagyott, de 

jelezve van mellette, hogy csak akkor lesz végleges, ha a határozatot megkapjuk. Az 

elutasítottak megkapták már egy hete a határozatot. Már csak az áfát kell kigazdálkodni, 

október 31-ig. És gondolkodjunk el azon is, hogy a régi buszt mennyiért éri meg eladni. 

 

Vadász Károly képviselő 

 A különfélékhez lenne még hozzáfűzni valóm. A nemzetiségi önkormányzat kapott egy 

irodát a vasútállomás épületében. Ott nincs kiépítve mellékhelyiség. Ez a vasúttal utazóknak is 

előnyös lenne.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a terület a vasút tulajdona. Ők úgy döntöttek, hogy életveszélyes az épület, ezért 

elbontották. Én már jeleztem nekik, hogy igenis oda kell egy mellékhelyiség. Amire 

kiderítettem, hogy ki az illetékes, addigra jelezték, hogy nem kötelező ide, mert nem 

vasútállomás van, hanem csak egy váróterem.  

 

Vadász Károly képviselő 

 Azt a helyiséget az önkormányzat bérli? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Csak a lakást, és az udvart. A váróterem és a közötte levő terület az a vasút tulajdona.  

 

Vadász Károly képviselő 

 És nem tudunk oda építeni egy mellékhelyiséget? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Építési engedély kell hozzá, a vasútnak engedélyeznie kell. Tavasszal volt egy menetrendi 

egyeztetés, felvetettem ott is kérdést, és a vasúti szakember sem tudott válaszolni, mert ez a 

rész is még a szeghalmi vasúthoz tartozik. 

 

 



 

Vadász Károly képviselő 

 Meg van ígérve fél éve, hogy internetet és számítógépet kapunk. Mikorra várható? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Majoros Dóra fél éve igényelt telefont és internetet oda, de tájékoztattak, hogy internet nem 

fogják tudni bekötni, mert nincs vezetékes telefon. Számítógépünk nincs feleslegben, azt 

vásárolni kell. Az százezer forintos kiadás. A másik dolog, hogy vállalta a nemzetiségi 

önkormányzat, hogy karbantartja az udvart. Vágjátok a füvet belül? 

 

Vadász Károly képviselő 

 Ha nincs irodahelyiség, ha nincs számítógép, akkor mit vár tőlünk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 A kulcsot elvitted. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Karbantartás lesz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ha lesz telefon és számítógép? Ez nem így működik. Ha bérbe veszek egy helyiséget, 

mindenképpen rendben kell tartani. 

 

Vadász Károly képviselő 

 Van négy rossz minőségű szék és három íróasztal. A selejteket választották ki, és azok 

kerültek oda ki. A törvény előírja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak normális irodája 

legyen. Számítógép, internet, telefon és bútor. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A jogszabály azt mondja, hogy az iroda használatát tegyük lehetővé. Azt jelenti, hogy ha 

bejössz a hivatalba, internetezhetsz és telefonálhatsz. Véleményetek ezzel kapcsolatban? 

 

Szabó László képviselő 

 Meg kell nézni azt a házat. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Előnyös, ha lenne valaki a vasútállomás épületében. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nézzetek szét, megbízom a véleményetekben. Amennyiben nincs egyéb kérdés, az ülést 

bezárom. 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 1548 órakor bezárta. 

 


