
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-i 

 nyílt testületi ülésének 
 

 

a.) tárgysorozata 

b.) rendeletei: 

határozatai: 170-183 
 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 
 

1./ Újonnan mandátumhoz jutott Képviselő eskütétele 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Bizottságok képviselő tagjának megválasztása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 3./ KLIK beszámolója a Szerepi Kelemen János Általános Iskola működésével 

 kapcsolatosan  
 Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításának megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek és függelékeinek 

módosítása  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./  A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Szociális célú tüzelő juttatásról szóló rendelet 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Szerep Községi Önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról készült beszámoló 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 9./ Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 10./ Folyószámlahitel megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Segítő Kezek Szociális és Szolgáltató Központ társulási megállapodás 

módosítása  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 12./ Fogorvosi szolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosítása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 13./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 14./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 15./ Közoktatási körzethatárok kijelölése 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 16. Törvényességi felhívás 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 17./ Különfélék 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 
 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 
170/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 24-i Képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

171/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2015. november 24-i Képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontját. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

172/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2) bekezdésében, illetve Szerep Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati 

rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 

tagjának megválasztja Győri Balázs 4163 Szerep, József Attila u. 20. sz. alatti lakos képviselőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

173/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2) bekezdésében, illetve Szerep Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati 

rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Népjóléti Bizottság tagjának 

megválasztja Győri Balázs 4163 Szerep, József Attila u. 20. sz. alatti lakos képviselőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

174/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szerep Községi Önkormányzat gépjármű 

üzemeltetési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



175/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatának függelékeit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

176/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szerep Községi Önkormányzat 

3/4 éves gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

177/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta: 

 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel lehetőségét 

figyelembe véve 3.500.000 Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint folyószámlahitelt 

igényel a Hajdú - Takarék Takarékszövetkezettől 2016. december 31-ig. 

 

2. Egyben vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a 

pénzintézet rendelkezésére bocsátja. 

 

3. Nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára nézve 

kötelezőnek tartja. 

 

4. A Képviselő-testület a 3.500.000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak 

fedezetként felajánlja az Önkormányzat költségvetési bevételeit. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

178/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 93. §-ában foglaltak alapján a Segítő Kezek Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását a mellékletben szereplő módosító okirat szerint elfogadja. 

A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás aláírására. 
 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 



179/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat egészségügyi 

vállalkozásban történő ellátására a módosított Feladat-ellátási Szerződést elfogadja. A Feladat-

ellátási Szerződés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadását követő napon lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete által a 6/2014./II.5./ számú határozattal, és Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete által az 1/2014.(I.14.) számú határozattal elfogadott Feladat-ellátási Szerződés. 
 

Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

E határozat melléklete a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására 

készült szerződés. 
 

Végrehajtási határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

     Armilodent Kft. 

 

180/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen János Általános Iskola 

alkalmazottai részére a 2016. évben az étkezést norma áron biztosítja 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

181/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyerekek számára, akik az iskolában 

50 %-os térítési díjat fizetnek a térítési díj felét, az önkormányzat saját költségvetése terhére 

átvállalja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

182/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Hajdú-Bihar megyei 

Kormányhivatalnak, hogy a Szerepi Kelemen János Általános Iskola felvételi körzetét 

elsősorban Szerep Község közigazgatási területében állapítsa meg.  
 

Továbbá a Képviselő-testület javasolja, hogy szabad kapacitás esetén más településekről érkező 

tanulókat is fogadhasson az intézmény.   
 

Szerep Községi Önkormányzat közigazgatási területén a lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma: 110 
 

Végrehajtási határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

183/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületen kóborló állatok begyűjtésére 

irányuló kötelező önkormányzati feladatát sintér telep létesítésével kívánja ellátni, várhatóan 

2016. októberi működési engedéllyel. 
 

Végrehajtási határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 
 

  



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 24-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, Szabó László, Varró Géza, 

Mile Tünde Enikő, Győri Balázs képviselők 

   

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.05 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent Képviselőket, Arnóth Sándornét a KLIK 

képviseletében, illetve minden megjelent érdeklődőt. Megállapítom, hogy az ülés 

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

Dórát. Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 
170/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 24-i nyílt Képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az alábbi napirendi pontot javaslom megtárgyalásra, amelyet módosítva mondom el a 

meghívóhoz képest: 
 

 

1./ Újonnan mandátumhoz jutott Képviselő eskütétele 

2./ Bizottságok képviselő tagjának megválasztása 

3./ KLIK beszámolója a Szerepi Kelemen János Általános Iskola működésével 

kapcsolatosan 

4./ Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításának megtárgyalása 

5./ Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek és függelékeinek 

módosítása 

6./  A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 

7./ Szociális célú tüzelő juttatásról szóló rendelet 

8./ Szerep Községi Önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról készült beszámoló 

 9./ Költségvetési rendelet módosítása 

 10./ Folyószámlahitel megtárgyalása 

 11./ Segítő Kezek Szociális és Szolgáltató Központ társulási megállapodás 

módosítása 

 12./ Fogorvosi szolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosítása 

 13./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda kérelmének megtárgyalása 



 14./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda kérelmének megtárgyalása 

 15./ Közoktatási körzethatárok kijelölése 

 16. Törvényességi felhívás 

 17./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

171/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2015. november 24-i Képviselő-

testületi ülés módosított napirendi pontját. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Újonnan mandátumhoz jutott Képviselő eskütétele 

 

Győri Balázs képviselő eskütétele 

 

2./ Bizottságok képviselő tagjának megválasztása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Vadász Károly tagja volt mindkét bizottságnak, így javaslom, hogy Győri Balázs is legyen 

tagja mindkettőnek. Véleményetek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Balázs neked mi a véleményed? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha vállaltam a képviselői posztot, akkor a bizottsági tagságot is vállalom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javaslom, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjává válasszuk meg Győri Balázst. 

Aki ezzel egyetért, kérnék egy szavazást. 

A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, 3 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

172/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2) bekezdésében, illetve Szerep Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati 

rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 

tagjának megválasztja Győri Balázs 4163 Szerep, József Attila u. 20. sz. alatti lakos képviselőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

Aki egyetért azzal, hogy a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjává választjuk Győri Balázst, 

kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

173/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1)-(2) bekezdésében, illetve Szerep Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati 

rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Népjóléti Bizottság tagjának 

megválasztja Győri Balázs 4163 Szerep, József Attila u. 20. sz. alatti lakos képviselőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  

3./ KLIK beszámolója a Szerepi Kelemen János Általános Iskola működésével 

kapcsolatosan 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegnap délután kaptuk meg ezt a beszámolót, így nem volt idő a képviselőknek eljuttatni. 

Megkérném Arnóth Sándornét, hogy ismertesse. 

 

Arnóth Sándorné KLIK képviselő 

 A 2002/2012-es Klebersberg intézmény működéséről szóló kormányrendelet meghatározta 

a közoktatási intézmények és az önkormányzatok viszonyát. 2013. január 1. nem az 

önkormányzatok irányítják az oktatási intézményeket, hanem a Klebersberg intézet.  

 

Arnóth Sándorné felolvasta Szerepi Kelemen János Általános Iskola munkájáról szóló 

tájékoztatót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek kérdése ehhez? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Hallottam pletykákat, hogy a KLIK nem megfelelően működik, nem megfelelő a 

finanszírozás. Igaz ebből valami? 

 

Arnóth Sándorné KLIK képviselő 

 A püspökladányi tankerületben mindenkinek munkája és fizetése van, várjuk a jövő évi 

költségvetést. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Laci az iskolában miért nincs megfelelő internet? 

 

Szabó László képviselő 

 A Sulinet szolgáltatása annyira lassú, hogy nem lehet rendesen használni a gépeket. Évek 

óta küzdünk vele. Most lesz egy új kapcsolat, amely elviekben biztosítja minden gyermek 

részére az internethasználatot. 

 

 



Balogh Lórántné lakos 

 A gyerekem hazajött tegnap, és azt mondta, hogy a tanárnő kidobta a hajánál fogva a 

gyereket. Én nem ütöm meg a gyereket, másnak sincs joga hozzá. 

 

Szabó László képviselő 

 Holnap bejössz az iskolába és megbeszéljük. 

 

Balogh Árpádné lakos 

 Lehetséges, hogy aláíratnak egy olyan papírt, hogy ha megy iskolába, a tanárok nem 

felelnek a gyermekért? 

 

Szabó László képviselő 

 Jegyzőkönyv készült, amelyet aláírt az anyuka, és kértem, hogy vigye el az orvoshoz. Ha 

az orvos kiállítja az igazolást, akkor a gyermek felmentést kaphat. 

 

Balogh Árpádné lakos 

 Akkor addig megy iskolába. Ha addig történik valami, akkor nem vállaljátok a 

felelősséget? 

 

Szabó László képviselő 

 Ha nincs gyógyszere, akkor nem tudom vállalni a felelősséget. 

 

Balogh Árpádné lakos 

 Mondtam az anyjának, hogy nem kellett volna aláírni. 

 

Szabó László képviselő 

 Ha megvan a határozat, akkor föl fogom menteni. 

 

Arnóth Sándorné KLIK képviselő 

 Az iskola tartja a szülőkkel a kapcsolatot, és a szülőknek tudniuk kell, hogy hol van a 

gyerek. 

 

Szabó László képviselő 

 Nem vitték el a vizsgálatra a gyereket. 

 

Varga Andrea lakos 

 Egy hetedikes gyerekről beszélünk. Ha elengeded valahová, akkor a te felelősséged. 

Megoldást kell találni, hogy a gyerek ne sérüljön lelkileg tovább. Genetikai selejtnek lett 

nevezve a gyerek. 

 

Szabó László képviselő 
 Én ilyet nem mondtam. Ezt kérem jegyzőkönyvbe venni. A kislányt senki nem engedte el. 

Legutóbbi alkalommal úgy akart elszökni, hogy kiütötte az ablakot. Lehet, hogy ön- és 

közveszélyes. Ha megsérül ő, vagy más gyerek, akkor a pedagógus nem tehet róla. 

 

Gali Károlyné bizottsági tag 

 Én voltam náluk órán, amikor felállt, és azt mondta, hogy ő ezt nem hallgatja tovább, és 

összeszedte a dolgait és elszaladt. Senki nem engedte ki az iskolából. Eddig nem volt 

problémája szeptember óta.  

 



Szabó László képviselő 
 Az esetek nagy részében ott vagyok. Sok olyan gyerek van, aki nem beteg, és kiugrik 

hatodik óra után az ablakon, és hazamegy. Ekkor értesítjük a szülőket, de mást nem tudunk 

tenni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben elkészül a tornaterem, akkor milyen célra szeretnék használni a Kölcsey utcai 

épületet. 

 

Arnóth Sándorné KLIK képviselő 

 Ez megállapodás kérdése. 

 

Szabó László képviselő 
 Az iskolának szüksége lenne arra az épületre tanteremként. 

 

5 perc szünet 

  

4./ Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításának megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdésetek, véleményetek van-e? 

 

Szabó László képviselő 
 Azt a részt hiányolom, hogy ki lesz Karcsi helyettese. Ha nem is név szerint, legalább 

határoljuk be, hogy kik lehetnek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 250-300 ezer Ft a beiskolázás díja. Az egyik Boruzs Tamás lenne, ő mondta, hogy 

gondolkodik. Karcsinak 40 éves munkaviszonya van, és ha elfogadják a törvényt, akkor 

elmehet nyugdíjba. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha elvégzi a tanfolyamot, akkor jogot formálhat, hogy megkapja ezt az állást. De itt 

Szerepen nem egy nagy feladat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt a szabályzatot korrektnek tartom, és be is van tartva, úgy gondolom.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Véleményem szerint, ez egy korrekt üzemeltetési szabályzat. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Hivatásos jogosítvány kell a tanyagondnoknak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Írjunk annyit a helyettesítéshez, hogy hivatali dolgozó helyettesítheti. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 



174/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szerep Községi Önkormányzat gépjármű 

üzemeltetési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5./ Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek és függelékeinek módosítása 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdezném a véleményeket. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság tárgyalta, és javasolta a testületnek elfogadásra. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 A rendeletet módosítani kell, a függelékeket viszont határozattal kell elfogadni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor kérnék egy szavazást, aki elfogadja a rendelet módosítást, kérem, jelezze. A 

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

rendeletet alkották: 

 
SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete 

Szerep Községi Önkormányzat   

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 

 

(1) Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (10)- (11) bekezdései helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

 „ (10) Az önkormányzat címerét és annak használati rendjét a Képviselő-testület külön 

rendeletben állapítja meg. 

 



  (11) Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítását 

és adományozását külön rendeletben szabályozza” 

 

2. § 

 

Az SZMSZ 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § 

 

„Az önkormányzat által átruházott hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.” 

 

3. § 

 

Az SZMSZ 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „ (1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai a polgármester és 6 

települési önkormányzati képviselő. ” 

 

 

4. § 

 

Az SZMSZ 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „ (5) Az állandó bizottságok összetételét, feladat és hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza. „ 

 

 

5. § 

 

Az SZMSZ 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „ (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján tartja üléseit. „ 

 

 

6. § 

 

Az SZMSZ 33. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „ (6) Helyben szokásos módon történő közzétételnek a Hivatal hirdetőtábláján történő 

közzététel minősül. „ 

 

7. § 



 

Az SZMSZ 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 49. § 

 

Helyi népszavazást Szerep község legalább 250 számú választópolgára kezdeményezhet. „ 

 

8. § 

 

Az SZMSZ a következő 59/A. §-al egészül ki: 

 

„ 59/A. § 

A rendelet függelékei: 

a) a település legfontosabb adatait az 1. számú függelék tartalmazza. 

b) a szervhez rendelt önállóan működő költségvetési intézmények adatait a 2. számú függelék 

tartalmazza. 

c) Szerep Községi Önkormányzat társulási tagságait a 3. számú függelék tartalmazza. „ 

9. § 

 

Az SZMSZ 1-12. számú mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek. 

 

 

10. § 

 

Hatályát veszti az SZMSZ: 

a) 1. § (7) bekezdése, 

b) 7. § (4) bekezdése, 

c)  61. §-a. 

 

11. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

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

          polgármester                   jegyző  

 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a rendelet mellékleteit a felsorolt kiegészítésekkel, kérem, jelezze. A 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

175/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatának függelékeit az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

6./  A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottság tárgyalta, szeretném kérni a véleményüket.  

 

Bácsó Balázsné képviselő  
 Mindkét bizottság tárgyalta, és elfogadta az előterjesztésben szereplő javaslatot. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Szeretném javasolni, hogy a költségeket írjuk ki a temetőbe. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A  temető rendjét és a nyitva tartást kell kirakni. Megvártuk a rendelet módosítását, és utána 

kirakjuk. 

 

Varró Géza képviselő 

 A kamera rendszer bővítését javasolnám. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítását, 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete 

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 
 



1. § 

 

a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: temető rendelet) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (4) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatásként a köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, sírásással, 

sírhelynyitással, visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének 

és berendezésének igénybevétele kötelező. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjait a rendelet 

2. melléklete tartalmazza. „ 

 

2. § 

 

(1) A temető rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ (2) Egy urnasírhelybe 2 urna helyezhető el. 

 

(2) A temető rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„ (3) 1 férőhelyes koporsós sírba rátemetéssel 3 urna, 2 férőhelyes sírboltba 6 urna, 4 személyes 

sírboltba 12 urna helyezhető el.” 

 

3. § 

 

A temető rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ (2) A sírboltba koporsóban annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették.” 

 

4. §  

 

(1) A temető rendelet 1-3. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-3. mellékletei lépnek. 

 

(2) A temető rendelet a 4. melléklettel egészül ki. 

 

 

5. § 

 

Hatályát veszti a temető rendelet: 

a) 4. §-a, 



b) 6. § (2)-(3) bekezdése, 

c) 18. § (2) bekezdésének „A síremlék magassága a járdaszinttől 150 cm lehet.” szövegrésze. 

 

6. § 

 

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

veszti.  

 

 

 

 

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

          polgármester                               jegyző  

 

 

7./ Szociális célú tüzelő juttatásról szóló rendelet 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki elolvassa a rendeletet. Szeretném kérni a véleményét a bizottságoknak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 1-6 q mennyiségű barnakőszén lesz a támogatás mennyisége. A nyugdíjminimum 250%-a 

a jövedelemhatár. A benyújtási határidő 2015.12.11. napja. 2016. január 31-ig gondoskodik a 

képviselő-testület. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 A 2. § b.) pontjában módosult a nyugdíjas kérelmező kiegészítéssel, illetve a képviselő-

testület méltányosság alapján jogosultnak ítélheti meg a kérelmezőt. Belekerült a visszafizetési 

kötelezettség is, amennyiben a jogosult értékesíti a kapott tüzelőanyagot, akkor visszafizetési 

kötelezettség terheli. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szavazásra tenném, aki elfogadja a szociális tüzelőről szóló rendeletet, kérem, szavazzon. 

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

ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete 

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól  
 
 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) felhatalmazása 

alapján a következő rendeletet alkotja:  
 



 

Általános rendelkezések  

 

1. § 

 

(1) Szerep Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) térítésmentesen 1-6 q 

barnakőszént biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Szerep községben állandó 

bejelentett lakó vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e rendeletben meghatározott 

jogosultsági feltételeknek megfelel. 

 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg 

a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

 

A jogosultság feltételei  

 

2. § 

 

(1) Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult: 

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250.-Ft), 

b) 65 év feletti nyugdíjas kérelmező, jövedelemre tekintet nélkül, 

c) A 2. § (1) bekezdésének a)-b) pontján kívül, akit a Képviselő-testület méltányosság alapján 

arra jogosultnak ítél meg, 

d) és széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik, 

e) és a tüzelőanyag támogatásra irányuló kérelmét az e rendelet hatálybalépését követően, de 

legkésőbb az 3.§ (2) bekezdésben meghatározott határidőig benyújtotta, 

f) és kommunális adófizetési kötelezettségének rendszeresen eleget tesz, vagy hátralék esetén 

nyilatkozik arról, hogy tartozását részletekben megfizeti az önkormányzat kommunális 

adószámlájára.  

 

(2) A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvény szerint 

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) települési támogatásra jogosult, 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

 



(3) A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető jövedelemre vonatkozóan a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése az 

irányadó. 

A támogatás igénylésének menete 

 

3. § 

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.  

 

(2) A támogatási kérelmeket 2015. december 11.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz. 

 

(3) A támogatás megállapításáról a Képviselő-testület határozattal dönt. 

 

(4) A támogatásra rendelkezésre álló 2.145.030.-Ft összegű forrás felhasználását követően 

benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a (2) bekezdésében meghatározott 

határidőben érkeztek – el kell utasítani. 

 

(5) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2016. január 31.-ig 

gondoskodik. 

 

(6) A tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

  

(7) Amennyiben a jogosult a rendelet alapján biztosított tüzelőt értékesíti, vagy utólag 

megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult igényelte és kapta, a támogatott köteles az 

ingyenesen biztosított tüzelő 3000,-Ft + ÁFA/ q díjjal számolt arányos költségének 

visszafizetésére.  

 

Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

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

 

(2) Ez a rendelet 2016. február 1-én veszti hatályát. 

 

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

        polgármester         jegyző  

 



8./ Szerep Községi Önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról készült beszámoló 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérném a bizottság véleményét. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottságok tárgyalták, és a pénzügyi beszámolót elfogadták. Egy jövő évi költségvetési 

koncepciót kellene megbeszélni, magas a számlatartozásunk, és kevés ÖNHIKI-t kaptunk 

eddig. Ezek mind a hiányunkat növeli. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jónak találom. Decemberben lesz egy képviselő-testületi ülésünk, ott meg is kell határozni 

a belső ellenőrzés tervezetét, a köztisztviselői teljesítményértékelési célokat, az évi üléstervet 

és ott a koncepcióról beszélhetünk szintén. A beszámolókkal kapcsolatosan van-e valakinek 

kérdése? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez a 4,5 millió Ft elég kevés ÖNHIKI. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Már nincs olyan sem, hogy az állam átvállalja az önkormányzat tartozásait. A hiteleinket 

folyamatosan igénybe vesszük. 

 

Szabó László képviselő 

 A beszámolót nyilván el fogom fogadni. A koncepcióra nagy szükségünk lesz, mert ezt a 

tartozást sem lesz könnyű kigazdálkodni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szavazásra tenném fel, aki elfogadja Szerep Községi Önkormányzat ¾ éves 

gazdálkodásáról készült beszámolót, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. 

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

határozatot hozták: 

 

176/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szerep Községi Önkormányzat 

3/4 éves gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

9./ Költségvetési rendelet módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Átvezetésre kerültek a bevételek, az államháztartáson belülről érkező támogatások, a 

közfoglalkoztatásra kapott támogatások 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottságok által elfogadásra került. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdése valakinek? Aki elfogadja a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását, kérem, 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2015(XI.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

2/2015. (III. 14.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 14.) önkormányzati rendelet 

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

 

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

 az önkormányzat 2015. évi költségvetését 

 

 a) 522 870 000 Ft költségvetési bevétellel 

 b) 97 459 000 Ft finanszírozási bevétellel 

 

 c) 542 307 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

 

  c/1) 503 236 000 Ft működési kiadással ezen belül 

  c/a) 315 899 000 Ft személyi jellegű kiadással, 

  c/b) 50 600 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 

  c/c) 102 144 000 Ft dologi kiadással, 

  c/d) 24 732 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, 

  c/e) 9 861 000 Ft egyéb működési célú kiadással, 

       c/2) 39 071 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással 

  

 d) 78 022 000 Ft finanszírozási kiadással 

 

 állapítja meg.” 

2. § 

 

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

 

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

 6 234 000 Ft működési hiány, valamint a 5 218 000 Ft fejlesztési hiány  

 fedezetére bevont előző évi maradványt.”  

 

3. § 



 

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

 

4. § 

 

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

 

5. § 

 

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

 

6. § 

 

A Rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép. 

 

7. § 

 

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 

8. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

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

           polgármester                    jegyző  

 

 

 

10./ Folyószámlahitel megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jelzéssel élt felénk a Hajdú Takarék Takarékszövetkezet, hogy 2015.12.31-én lejár a 

folyószámlahitelünk. Ahhoz, hogy használhassuk továbbra is, a testületnek el kell fogadnia. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Szükségünk van rá, mert másként nem tudjuk kifizetni a béreket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha nincs hozzászólás, akkor szavazásra tenném fel, hogy aki támogatja, hogy 2016.01.01 

és 2016.12.31 közötti időszakra megújítsuk a folyószámlahitelt a Hajdú Takarék 

Takarékszövetkezetnél, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

 



177/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta: 

 

5. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel lehetőségét 

figyelembe véve 3.500.000 Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint folyószámlahitelt 

igényel a Hajdú - Takarék Takarékszövetkezettől 2016. december 31-ig. 

 

6. Egyben vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a 

pénzintézet rendelkezésére bocsátja. 

 

7. Nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára nézve 

kötelezőnek tartja. 

 

8. A Képviselő-testület a 3.500.000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak 

fedezetként felajánlja az Önkormányzat költségvetési bevételeit. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

11./ Segítő Kezek Szociális és Szolgáltató Központ társulási megállapodás módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Beszéltünk az elmúlt testületi ülésen, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak a 

feladatai más formában kerül megrendezésre. Mi arra döntöttünk akkor, hogy a Segítő Kezeknél 

maradunk. Nagyrábé vált ki csak a társulásból. Püspökladány maradt, így nekünk sem volt 

választásunk. Szakszerű ellátást kap a település így. A társulási megállapodás módosítását kell 

elfogadnunk most. Ezzel kapcsolatban van-e kérdésetek? Aki elfogadja az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

178/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 93. §-ában foglaltak alapján a Segítő Kezek Szociális 

Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását a mellékletben szereplő módosító okirat szerint elfogadja. 

A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás aláírására. 
 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

12./ Fogorvosi szolgáltatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés módosítása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sárrétudvarival van közösen egy fogorvosi körzetünk, amelyet Skaliczky Mariann lát el. A 

címükben történt módosítás, és a rendelési időben van változás. Ahhoz, hogy a működési 



engedélyükben módosítani tudják, mindkét településnek el kell fogadnia. Aki elfogadja az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

179/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi szolgálat egészségügyi 

vállalkozásban történő ellátására a módosított Feladat-ellátási Szerződést elfogadja. A Feladat-

ellátási Szerződés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadását követő napon lép hatályba. 

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete által a 6/2014./II.5./ számú határozattal, és Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete által az 1/2014.(I.14.) számú határozattal elfogadott Feladat-ellátási Szerződés. 

 

Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

E határozat melléklete a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozásban történő ellátására 

készült szerződés. 

 

Végrehajtási határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

     Armilodent Kft. 

 

13./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda kérelmének megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A kérelem az étkezési térítési díjfizetési kedvezménnyel kapcsolatban kérdezi az óvoda, 

hogy vállalja-e az önkormányzat, hogy az általános iskola dolgozói 2016. január 01-től 

továbbra is norma áron kapják az ebédet. Kérném a bizottság állásfoglalását. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság támogatta. Egy évben 600 000 Ft-ot jelent. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

 

Győri Balázs képviselő 

 Milyen alapon jár nekik, ha az önkormányzat dolgozóinak nem? Ez így diszkrimináció. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Kapnak az önkormányzati dolgozók is hozzájárulást étkezési utalvány formájában. Úgy 

mentek el a KLIK-be, hogy nem kapnak hozzájárulást. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Olyan nincs, hogy egyik rétegnek adok, a másiknak nem. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Egyeztettem a kollégákkal. Ez költségvetési kérdés, hogy kinek milyen formában ad 

támogatást. 

 



Szabó László képviselő 

 Nekem is az a véleményem, hogy ha adunk valakinek, akkor adjunk a többieknek is. Egyre 

kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja, hogy a pedagógusok 2016-ban is norma áron igénybe vehessék az étkezést, 

kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett a következő határozatot hozták: 

 

180/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen János Általános Iskola 

alkalmazottai részére a 2016. évben az étkezést norma áron biztosítja 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

14./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda kérelmének megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A kérelem tárgya, hogy térítési díjfizetésre kötelezett gyermekeknek az önkormányzat 

vállalja át a térítési díj 50%-át. 

 

Szabó László képviselő 

 Nem sokkal jobb az anyagi helyzete ezeknek a családoknak sem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor szavazásra tenném fel, aki egyet ért, hogy vállaljuk át térítési díj 50%-át, kérem, 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

181/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyerekek számára, akik az iskolában 

50 %-os térítési díjat fizetnek a térítési díj felét, az önkormányzat saját költségvetése terhére 

átvállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Mile Tünde Enikő képviselő elhagyta az üléstermet 

 

 

15./ Közoktatási körzethatárok kijelölése 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az Oktatási Hivatal minden évben megkeresi a képviselő-testületet, hogy jelölje ki a 

közoktatási körzethatárokat. Nálunk ez elég egyértelmű, Szerep közigazgatási területe, ahonnan 

köteles felvenni a diákokat. Kérdése valakinek? 

 

 



Szabó László képviselő 

 Ez nálunk nem okozott soha problémát. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szavazásra tenném fel, aki az előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, kérem, 

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

182/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Hajdú-Bihar megyei 

Kormányhivatalnak, hogy a Szerepi Kelemen János Általános Iskola felvételi körzetét 

elsősorban Szerep Község közigazgatási területében állapítsa meg.  

 

Továbbá a Képviselő-testület javasolja, hogy szabad kapacitás esetén más településekről érkező 

tanulókat is fogadhasson az intézmény.   

 

Szerep Községi Önkormányzat közigazgatási területén a lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszáma: 110 

 

Végrehajtási határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

16. Törvényességi felhívás 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A kóbor kutyák problémájára kaptunk egy törvényességi felhívást. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Volt kutya összeírás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem pontos, mert nem köteles senki beengedni a telkére. Ha lesz sintértelep, akkor oldódik 

meg ez a probléma.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Írta ez a felhívás, hogy alkossunk rendeletet az ebtartás szabályairól. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg kell oldani a problémát, Startmunka keretében lesz építve egy sintértelep. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Mi legyen akkor a válasz a felhívásra? November 30-ig kell tájékoztatni a hivatalt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez legyen a válaszban, hogy az önkormányzat saját tulajdonú sintértelep létesítésével fogja 

megoldani a helyzetet. Aki elfogadja, hogy sintértelep létesítését kezdeményezze az 

önkormányzat, jövő év októberi működési engedéllyel, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 



 

183/2015. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belterületen kóborló állatok begyűjtésére 

irányuló kötelező önkormányzati feladatát sintér telep létesítésével kívánja ellátni, várhatóan 

2016. októberi működési engedéllyel. 
 

Végrehajtási határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

17./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A decemberi képviselő-testületi ülés időpontja mikor legyen? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 December 16 jó lesz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 December 16-án 13.00-kor gazdasági és ügyrendi bizottsági ülés, 14.00-kor pedig testületi 

ülés. Tavaly megtartottuk a vállalkozók vacsoráját. Legyen-e ebből hagyomány? 

 

Varró Géza képviselő 

 Mi volt a tapasztalat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt rá igény, jól érezték magukat. Támogatást sok vállalkozótól kaptunk. Az időpont 

kérdéses. Hétvégére javaslom. December 19-én délután 17.00. 

A tanyagondnoki busz pályázathoz egy dokumentum hiányzott. Nagy esély van rá, hogy idén 

megkapjuk a pénzt. 

A következő probléma a szippantás. Mikorra tudunk döntést hozni? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 A beszerzési eljárás folyamatban van, pénteken küldtük ki az ajánlattételi felhívást. 

Péntekig jöhetnek be az ajánlatok. Utána következő héten lenne az elbírálás, és a 

szerződéskötés. A pályázati felhívásban az van, hogy december 15-től ellátná a vállalkozó a 

szippantást.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Van jelentkező? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Hivatalosan nem érkezett még ajánlattétel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt ajánlom, hogy jövő héten hívjunk össze egy rendkívüli ülést, és döntsünk róla. 

Valakinek kérdése? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A csonkatorony pályázati pénz mikor érkezik? 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még nem érkezett meg. Január 31-ig el kell számolni a pénzzel.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az óvoda melletti telekkel kapcsolatban van kérdésem. Megvásároltuk már? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt egy testületi döntés, hogy amint lekerül róla a jelzálog, megvásároljuk. Most készítik 

a kerítést. 

 

Varga Andrea lakos 

 A népjóléti bizottsághoz lenne kérdésem, hogy az Élővíz gyülekezet beadott egy kérelmet. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elutasította a bizottság, mert nincs pénze a népjóléti bizottságnak. 

 

Varga Andrea lakos 

 Ha jól emlékszem, volt 700 000 Ft a költségvetésben. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elnök asszonnyal kell beszélni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde az ülést 16.21-kor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 


