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

 nyílt testületi ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) rendelete: 10 

határozatai: 145 - 148 
 

 

 

 

TÁRGYSOROZATA 

 

 

 

1./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat szándéknyilatkozatának 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Szociális tüzelőtámogatás pályázati lehetőségének megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./HÉSZ rendelet módosítása /Szóbeli előterjesztés/ 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Különfélék 
 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 
145/2015. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 28-i Képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

146/2015. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirend 

módosítását. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

147/2015. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2016. évi pályázati fordulójához. 

 



Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

148/2015. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú tűzifa 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlására. 

 

Szerep Község Önkormányzat a szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

 

Határidő: 2015. szeptember 29. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-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, Szabó 

László, Vadász Károly, Varró Géza képviselők 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.06 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent Képviselőket, és Jegyző Urat. Jegyzőkönyv 

vezetésére felkérném Andróczki Dórát. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

145/2015. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 28-i Képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
A meghívóban nem jól szerepelt a napirend, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

javaslatának megtárgyalását méltatlansági ügyben zárt ülés keretein belül fogjuk tárgyalni, a 

nyílt ülésen az alábbi napirendi pontokat javaslom megtárgyalásra.  

 

1./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat szándéknyilatkozatának megtárgyalása 

2./ Szociális tüzelőtámogatás pályázati lehetőségének megtárgyalása 

3./ HÉSZ rendelet módosítása /Szóbeli előterjesztés/ 

4./ Különfélék 

 

 

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

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

 

 

146/2015. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirend 

módosítását. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



 

 

1./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat szándéknyilatkozatának megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Itt csak nyilatkoznunk kell, hogy kívánjuk-e támogatni jövőre is a felsőoktatásban a 

tanulókat. Hosszú évek óta ez működik. Nem ismeretlen senki előtt.  
 

Szabó László képviselő 

 Mennyivel támogattuk eddig?  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ez csak egy szándéknyilatkozat. Nincs benne összeg, majd eldöntjük később. Ötezer forint 

körül van, ugyanennyit tesz hozzá a kormányhivatal és az iskolák is. 

 

Szabó László képviselő 

 Tavaly hány pályázó volt? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Négy vagy öt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Nem sok fiatalról van szó. Támogassuk azt, aki tanulni akar. Aki támogatja a Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázatot, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

147/2015. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2016. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

2./ Szociális tüzelőtámogatás pályázati lehetőségének megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Mivel hátrányos helyzetű település vagyunk, önerő nem szükséges hozzá, csak a szállítás 

és a lakosokhoz történő kijuttatás költségét kell állnunk. A tavalyi évből tanulva próbáljuk ki a 

szenet. Van információm Földes településről, ott a Magyar Posta házhoz szállította. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Támogatom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A második határozati javaslat, hogy fa helyett szén lesz. A határozati javaslatot, aki 

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

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

 

 



 

 

148/2015. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú tűzifa 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlására. 

 

Szerep Község Önkormányzat a szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

 

Határidő: 2015. szeptember 29. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

3./HÉSZ rendelet módosítása /Szóbeli előterjesztés/ 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A 6/a bekezdést kifelejtette Filippinyi úr. Az egyeztetésekben benne volt, viszont a 

rendelet-tervezetből kimaradt. Pontosan ez a NAGISZ része, ami őket érinti. A módosító részt 

kellene elfogadni. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt 

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

alkották: 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2015. (IX.29) önkormányzati rendelete 

Szerep Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2007. (X. 9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 

1. § 
 

(1)  Szerep Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló1/2007. (X. 9.) 

önkormányzati rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (6)   Az övezetben meghatározott beépítési mód szabadon álló, előkert nélküli. Az épületeket az építési 

helyen belül bárhol el lehet helyezni, így épület az építési helyen belül utcavonalon állóan, vagy attól 

tetszőleges távolságra is elhelyezhető.” 
 



 
 
 

2. § 
 

(1)    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 
 

(2)  Hatályát veszti az 1/2007.(X. 9.) sz. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának 

módosításáról szóló 9/2015.(VIII. 26.) önkormányzati rendelet. 
 

 

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde       K e s e r ű   László  

            polgármester                 jegyző  

 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester megérkezett az ülésterembe. 

 

4./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az első dolog a Csonkatorony. A MOL minden évben támogat kulturális történelmi jellegű 

dolgokat. A kormányhivatal önkormányzati támogatást igényelt. Az Örökségvédelemtől volt 

kint Aranyos Annamária, neki köszönhetjük, hogy a MOL elfogadta a kérelmet. Kihelyezésre 

kerül egy emléktábla, amire a MOL nem kéri a logójuk kihelyezését. Rákerül a Csonkatorony 

alaprajza, hogy nézhetett ki az épület. Ez még nincs kész. Lesz rajta QR kód, ami egy honlapra 

navigál, ahol bővebb információk vannak. Lesz ott két pad, és két szemeteskuka. Az 

állagmegóvása megtörténik. Ültetünk négy fát is jelképesen. Hirdetünk egy gyermekrajz 

pályázatot, hogy mi jut eszükbe a gyerekeknek a toronyról. Az elkészült rajzokat pedig rá is 

teszik az emléktábla hátoldalára. Tarthatunk egy megemlékezést október 23-án is. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mennyi pénzt fogunk erre kapni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ötszázezer forintot. A megállapodást várom, utána adják a pénzt. Voltak kint az 

örökségvédelemtől, hogy milyen technológiával legyen javítva. Segítenek mindenben. Ha 

marad pénz, akkor egy szórólapot is csinálunk. Másik téma, a csirkéink megértek az eladásra. 

Szerdán értékesítjük őket, 500 Ft/kg árra gondoltam, nektek mi a véleményetek róla? 

 

Szabó László képviselő 

 Szerintem adjuk el őket. Van rájuk kereslet? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van. Nagy volt az érdeklődés rá tavaly is. Szabjunk-e meg valami maximális korlátot? 

 



Szabó László képviselő 

 Hány lakott ház van Szerepen? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 300-350. A lényeg, hogy a befolyt összeget vissza kell rakni a start számlára, és a 

következő programban lesz felhasználva. A célunk a lakosság segítése, ezért gondoltam ezt az 

alacsony árat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha támogatni akarjuk az embereket, akkor jó ez az ár. 

 

Szabó László képviselő 

 5 db fejenként elég, mert nem fog mindenkinek maradni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Kell szórólap. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szokott lenni plakát, nem marad le róla senki.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Október 23-án az ovi fog műsorral készülni, elvállalták. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 A temető környékén is rendbe kell tenni a száraz fákat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Novemberre azt mindenképpen rendbe kell tenni. A másik ötlet, hogy csináltassunk egy 

lélekharangot. Érkörtvélyes csináltat ilyet, háromszázezer forint az ára. Erdélyben csinálják, és 

leszállítják. Gyűjtést kellene rendezni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna képviselő 

 Az elszármazottakat is fel lehetne keresni. Biztosan áldoznának rá sokan. 

 

Szabó László képviselő 

 Az állványzatot megcsináltatnánk, adományokból pedig megcsinálnánk. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Bele lehet vésetni, hogy adományozta Szerep község lakossága, ez így egy örök emlék 

marad a falunak. Gondolkozzunk el, hogy szervezzük meg. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Ez volt tervben régebben is. Az egyház ezt nem támogatta, mert a harangpénztől elesik. 

Emiatt nem született akkor döntés. Úgy gondolták, hogy nem fogják az emberek meghúzatni 

az emlékharangot, hanem csak a kintit. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az csak temetéskor szól.  

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem, és nem is hallatszódik be a faluba annyira. Ez csak felvetés, hogy akarjuk-e vagy 

sem. Köszönöm, nekem ennyi. 

 

Varró Géza képviselő 

 Szeretnék átadni húszezer forintot, Kótai József ás Varró Gábor ajánlotta fel a lovas 

napokra.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a népjóléti bizottságnak mondd. Ide várhatóak kiadások, az advent például, vagy civil 

szervezetek, akik nem lettek támogatva. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Ezt már Ancsa is mondta, hogy szeretne támogatást kérni a könyvtárnak. A Hamvas 

kérelme még nálunk van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Egy határt húzni kell. Vannak önkormányzat által fenntartott intézmények, mint az óvoda, 

könyvtár. A költségvetésben mindig van egyéb célra felhasználható pénz. A civil szervezetek 

azok, akiknek nincs egyéb plusz bevételük, ők csak a népjóléti bizottság által adott összegre 

számíthatnak. Valakinek valami kérdése? Az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.28 órakor bezárta. 

 

 

 

 


