
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i 

 testületi ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) rendeletei: 15 

c.) határozatai: 191-197 
 

 

 

 

 

TÁRGYSOROZATA 

 

 

 

1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Éves ülésterv megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Belső ellenőrzési terv megtárgyalása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./  Tájékoztatás közbeszerzésről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Különfélék 

     - Óvodával kapcsolatos kérdések megbeszélése 
 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 
191/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 16-i Képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

192/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pont tervezetet. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



193/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szerep Község 2016. évi 

költségvetési koncepcióját és hozzájárul ahhoz, hogy a 2016. évi költségvetés tervezési munkái 

a benne foglaltak alapján folytatódjanak. 

Szerep Községi Önkormányzat a 2016. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott 

tervezési irányelveket a jegyző és a polgármester tekintse át és az abban meghatározott feladatok 

elvégzésére tegyen intézkedést. 

 

Határidő: 2016. február 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keserű László jegyző 

 

194/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében 

a 2016. évi munkatervet az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: 

- Beszámoló a közmunka programokról 

- Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatról 

- Helyi Értéktár Bizottság beszámolója 

- Sport Egyesület beszámolója 

- Polgárőrség beszámolója 

- Tájékoztató két ülés közötti időszakról 

 

Határidő:    2017. december 31. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

195/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a költségvetési 

szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra 

jóváhagyja a 2016.évi belső ellenőrzési tervet. 

 

Határidő:  2016. december 31. 

Felelős:     Keserű László jegyző 

 

196/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény figyelembe vételével Szerep Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének Népjóléti Bizottsága 89/2015. (VI. 23.), 90/2015. (VI. 23.), valamint 

91/2015. (VI. 23.) számú határozatait jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 



197/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött folyékony 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi felhívásra benyújtott pályázat 

elbírálása tárgyában hozott 189/2015.(XI.30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-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, Varró Géza, Mile Tünde Enikő, 

Győri Balázs, képviselők 

 

Távol tartózkodik: Szabó László  
 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.55-kor megnyitotta 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai testületi ülésen megjelent Képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, a 7 képviselőből 6 jelen van. 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: 
 

191/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. december 16-i Képviselő-testületi 

ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása 

2./ Éves ülésterv megtárgyalása 

3./ Belső ellenőrzési terv megtárgyalása 

4./ Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosítása 

5./  Tájékoztatás közbeszerzésről 

6./ Különfélék 

  - Óvodával kapcsolatos kérdések megbeszélése 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

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

következő határozatot hozták: 

 

192/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pont tervezetet. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A pénzügyi bizottság tárgyalta. Mi a bizottság állásfoglalása? 

 

Bácsó Balázsné bizottsági elnök 

 A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel van-e? Aki elfogadja így a koncepciót, kérem, szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

193/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szerep Község 2016. évi 

költségvetési koncepcióját és hozzájárul ahhoz, hogy a 2016. évi költségvetés tervezési munkái 

a benne foglaltak alapján folytatódjanak. 

Szerep Községi Önkormányzat a 2016. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott 

tervezési irányelveket a jegyző és a polgármester tekintse át és az abban meghatározott feladatok 

elvégzésére tegyen intézkedést. 

 

Határidő: 2016. február 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Keserű László jegyző 

 

2./ Éves ülésterv megtárgyalása 
  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előző évek tapasztalata alapján elkészült a terv. Ehhez kérnék javaslatokat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Előzetesen jónak tűnik. Az anyagokat szeretnénk megkapni legalább öt nappal hamarabb, 

mint az ülés kezdete, csak ennyi kérésem van. Javasolnám felvenni beszámolót a tanyagondnoki 

szolgálatról, valamint a közmunka programokról. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Beletenném a helyi értéktár bizottság, a sport, és a polgárőrség beszámolóját is. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A 12 év alatt, amíg polgármester voltam, nem volt olyan, hogy egy héttel meg ne kaptuk 

volna az anyagot. Egy nap nagyon kevés, ha ezt valaki komolyabban tanulmányozni akarja. 

Lehetne akár a honlapon is az előzetes anyag. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Maradjunk az e-mail verziónál, mert szerintem senki nem böngészi annyiszor a honlapot, 

mint a személyes e-mail-jét. Valakinek hozzászólás? Szavazásra teszem fel az elhangzott 

kiegészítésekkel, hogy kerüljön bele a közmunka, a tanyagondnok, a helyi értéktár bizottság, a 

sport, és a polgárőrség beszámolója, valamint minden képviselő testületi ülés előtt tájékoztató 

a két ülés közötti időszakról. Aki a felsoroltakkal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. A 



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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

194/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében 

a 2016. évi munkatervet az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: 

- Beszámoló a közmunka programokról 

- Beszámoló a tanyagondnoki szolgálatról 

- Helyi Értéktár Bizottság beszámolója 

- Sport Egyesület beszámolója 

- Polgárőrség beszámolója 

- Tájékoztató két ülés közötti időszakról 

 

Határidő:    2017. december 31. 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

3./ Belső ellenőrzési terv megtárgyalása 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Két fontos terület lett meghatározva, az óvoda és az önkormányzat 

gazdálkodása. Ezt a bizottság tárgyalta. Mi a bizottság állásfoglalása? 

 

Bácsó Balázsné bizottsági elnök 

 A bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés ezzel kapcsolatban van-e? Kérnék egy szavazást, aki elfogadja a tervezetet, 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

195/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján, figyelemmel a költségvetési 

szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra 

jóváhagyja a 2016.évi belső ellenőrzési tervet. 

 

Határidő:  2016. december 31. 

Felelős:     Keserű László jegyző 

 

4./ Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosítása 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A kormányhivataltól kaptunk észrevételt a jegyzőkönyvek értékelése alapján. Ez a rendelet 

nem volt összhangban a civil szervezetek támogatásáról szóló határozatokkal. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Egy technikai módosítás, amit javítani kellett. Egyeztettem a kormányhivatallal ez ügyben. 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérnék egy szavazást, aki így elfogadja a rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással 

jelezze. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2015 (XII.16) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló  

16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 
 

1. § 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 16/2014. (XII. 18.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „ (1) Az Önkormányzat képviselő - testülete – amennyiben helyi rendelet a támogatásról szóló 

döntést más hatáskörbe nem utalta, ide nem értve az alapítványi forrás átvételét és átadását – a 

költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat. 

„ 

 

2. § 

 

A rendelet a következő 10/A. §-al egészül ki: 

 

„10/A. § 

 

Amennyiben a támogatásról más, helyi rendelet alapján hatáskörrel rendelkező szerv dönt, a 

rendelet 3 - 10. §-ának képviselő - testületre vonatkozó rendelkezéseit a döntéshozó szervre 

értelemszerűen alkalmazni kell. „ 

3. § 

 

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 

 Valamint hoznunk kell egy határozatot, hogy megerősítjük a népjóléti bizottságot a civil 

szervezetekre vonatkozó határozataiban. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

196/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény figyelembe vételével Szerep Községi Önkormányzat 

Képviselő- testületének Népjóléti Bizottsága 89/2015. (VI. 23.), 90/2015. (VI. 23.), valamint 

91/2015. (VI. 23.) számú határozatait jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

5./  Tájékoztatás közbeszerzésről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérem Rácz Lajost, hogy tájékoztasson minket ezzel kapcsolatban. 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék gyűjtéséről egy beszerzési eljárást 

folytatott le az önkormányzat. Egy érvényes pályázat érkezett, amit el is fogadtunk. A szakmai 

ellenőrzés során a kollégák megállapították, hogy a közszolgáltatás értéke meghaladná a 

beszerzési értékhatárt, így nem lehet megkötni ezt a beszerzési eljárást, közbeszerzési eljárást 

kell lefolytatni. Közben volt egy törvénymódosítás, hogy jelezni kell a katasztrófavédelem felé, 

ha nincs megoldva a szennyvíz elszállítása és nincs folyamatban közbeszerzés. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ki bonyolítja le a közbeszerzést? 

 

Rácz Lajos ügyintéző 

 Püspökladányban egy külsős cég szokta intézni. A közbeszerzési törvény most módosult. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tájékoztatom a képviselőket, hogy a bíróság előtt van az önkormányzat ügye, mert 

folyamatos törvénysértést követtünk el ebben az ügyben. Ha nincs kérdése senkinek, akkor 

szavazzunk, aki egyetért azzal, hogy visszavonjuk a határozatot, kérem, kézfeltartással jelezze. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

197/2015. (XII.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött folyékony 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi felhívásra benyújtott pályázat 

elbírálása tárgyában hozott 189/2015.(XI.30.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



6./ Különfélék 
      

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk az óvoda kérdését. A képviselő testületnek 

fokozott figyelmet kell biztosítani az óvoda működéséhez. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tájékoztatnám a képviselő-testületet, hogy részt vettem a TRV Zrt. gyűlésén. Problémák 

merültek fel, nagy a feszültség a volt szolgáltatóval is, és az önkormányzatokkal is. A vízórák 

cseréjének a költségét az önkormányzatnak kellene állnia, holott ők a tavalyi tárgyalások során 

megígérték, hogy nem fogják ezt a terhet az önkormányzatokra hárítani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy emlékszem az együttműködési megállapodásban is rögzítve lett, hogy a TRV Zrt. 

vállalja. Nem voltak felkészülve a számlázással sem. Azt is megígérték, hogy átveszik a 

dolgozókat, és a bérüket is kompenzálják. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A szerződés végével pedig elbocsátások jöhetnek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 15.19-kor bezárta.  

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 
 

 


