
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-i 

testületi ülésének 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete: 54-62 

határozatai: 9 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

2./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének, 

2016. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről 

3./ Előterjesztés támogatási igény bejelentéséről 

4./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon 

vagyonértékeléséről 

5./ Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására 

6./ Előterjesztés a partnerség egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 

7./ Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról 

8./ Előterjesztés a Magyar közút Nonprofit Zrt. közfoglalkoztatási programjaival 

összefüggő, önkormányzatok szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos feladatokról 

9./ Előterjesztés használati megállapodásról 

10./ Különfélék 

 
 

 

H A T Á R O Z A T 

 
54/2017. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

55/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a 

Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének 2016. évi mentő 

tűzvédelmi helyzetéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

56/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 



 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

57/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2017.(IV.25.) önkormányzati 

határozata a TRV Zrt. által elkészített önkormányzati tulajdonú víziközművagyon 

vagyonértékelésével kapcsolatosan 

1. Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületet a tulajdonában levő víziközművekre 

vonatkozó, a Tiszántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészíttetett vagyonértékelést, továbbá az 

abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. 

2. Szerep Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek 

vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 

adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében saját 

nyilvántartásain 2017. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 

vagyonérték 108.236.145 Ft. 

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon 

értéke a 2016. május 2-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a 

vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként 

történő megjelenítése az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2017. január 1-jével 

valósul meg oly módon, hogy a 2016. május 2-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 

2016. május 3 – 2017 január 1. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal 

módosításra kerül. A 2016. május 2-i vagyonérték az avulással korrigált újraelőállítási érték 

alapján került megállapításra, mely vagyonérték 2017. január 1-i dátummal, mint bruttó 

bekerülési érték kerül be az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiba. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

Határidő: 2017. április 30. 

 

58/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 93. S-ában foglaltak alapján a Segítő Kezek Szociális 
Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 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 Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. április 30.  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

59/2017.(IV.25.) ÖKT számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján 

forrást biztosít a Helyi Építési Szabályzat elkészítése terhére a településképi arculati kézikönyv 

és a településképi rendelet elkészítése céljára bruttó 2.000.000.-Ft összegben. 

 



Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegyék meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

60/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Nagy Lajos 

(4163 Szerep Rácz B. u. 61.) tulajdonát képező Szerep Rácz B. u. 61 szám alatti, 118 hrsz-ú, 

kivett lakóház, udvar megjelölésű 649 m2nagyságú ingatlanra, bruttó 330.000.- Ft, azaz 

Háromszázharmincezer forint összegben. Vételi ajánlatát 2017. június 30-ig tartja. Az ajánlat 

elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti, a vételárat a 2017. évi költségvetés terhére 

biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 06. 30 

 

61/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy igényt tart 

a közfoglalkoztatási PILOT programban kitermelt faanyag szociális célú hasznosítására. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényléssel kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

62/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező szerepi 393, szerepi 395, 

szerepi 397, szerepi 399, szerepi 400, szerepi 402, szerepi 404, szerepi 406 helyrajzi számú 

ingatlanokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére határozatlan időre használatba 

adja. A Képviselő-testület a használatba adás tényét és feltételeit tartalmazó megállapodást az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

Határidő: 2017. május 2. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
 

 
 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 25-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, Kenéz Szilvia Magdolna, Bácsó Balázsné, 

Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Karacs Károly tűzoltó őrnagy 

    Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Szabó László képviselő 

   

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1400 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket és aljegyző urat, szokás szerint Mile 

Mónikát kérem fel jegyzőkönyvvezetésre. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Karacs Károly 

tűzoltó őrnagyot a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltségről. 

Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. A meghívóban 

szereplő napirendi pontok mellett javaslom megvitatásra az előterjesztést a Magyar közút 

Nonprofit Zrt. közfoglalkoztatási programjaival összefüggő, önkormányzatok szociális tűzifa 

igénylésével kapcsolatos feladatokról, valamint az előterjesztést használati megállapodásról. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

2./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének, 

2016. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről 

3./ Előterjesztés támogatási igény bejelentéséről 

4./Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon 

vagyonértékeléséről 

5./ Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására 

6./ Előterjesztés a partnerség egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 

7./ Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról 

8./ Előterjesztés a Magyar közút Nonprofit Zrt. közfoglalkoztatási programjaival 

összefüggő, önkormányzatok szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos feladatokról 

9./ Előterjesztés használati megállapodásról 

10./ Különfélék 
 

 

 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata ezen kívül napirendi pontokhoz? 

Amennyiben nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontot elfogadja, szavazzon. A 



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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 
54/2017. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két 

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Március 28-án volt a testületnek az óvodai beiratkozás időpontjáról szóló közlemény 

mely kifüggesztésre került. Ekkor volt az EFOP 1.5.3-16 kódszámú pályázat benyújtásáról 

határozat, ennek a pályázatnak a benyújtása megtörtént. Az ASP rendszerhez való csatlakozás 

határozat kiegészítéséről ennek is megtörtént a hiánypótlása.  

Tavaly elvetettünk 8,5 hektár repcét ami kifagyott, a fagykár bejelentése megtörtént már ki is 

jöttek szemlézni. Várjuk az eredményét, mert a repcemagot ki kell fizetnünk. Azóta már 

bevetésre került a terület napraforgóval. A Városüzemeltető Kft.-vel volt egy egyeztetés a 

szippantás miatt. Minden háznál kötelező egy évben egyszer szippantatni. Felkészítettük őket 

a nagy rohamra. Valamint volt olyan szerencsém, hogy Püspökladányban a közfoglalkoztatási 

telepen jártunk és megnéztük milyen termékek készülnek. Gyeprácsról folyik az egyeztetés, 

elméletileg már gyártják is és a parkolóba az kerül lerakásra. Aztán egyeztettünk Filippinyi 

Gáborral a HÉSZ valamint a település arculati kézikönyvről. 10-én volt a TOP pályázatokról 

egy megbeszélés, tájékoztató az országgyűlési képviselővel, aminek hamarosan várjuk az 

eredményét. A tornaterem műszaki egyeztetése volt keddi napon. Megbeszéltük a csatornavíz 

elvezetését – mivel kicsi az udvar, egy külön ülepítőt nem akarunk ott csinálni – kivezetésre 

fog kerülni a Rácz Béla utcai árokba. Átfúrják az utat és a járdát, kimondottan ragaszkodtam 

hozzá, hogy minden az eredeti állapotba legyen visszaállítva. Nagyon szépen haladnak. Aznap 

volt társulási tanács ülésünk, valamint az óvodavezetővel átmentünk Bárándra megnézni a 

bölcsődét hogyan van kialakítva. Ugyanis nálunk is kötelező a gyerek létszám alapján bevezetni 

a bölcsődét és erősen törjük a fejünket hogyan tudjuk megcsinálni. 12-én az iskola tartott nyílt 

napot,számomra nagyon érdekes volt. Délután pályázatírókkal volt megbeszélésünk a 

szegregátumos pályázat beadásával kapcsolatosan amelyen Szilvi és Szabó László is jelent volt 

és Balogh Gyula volt még a vendégünk. 13-án a nyugdíjasok tartottak locsoló napot. 20-án volt 

a helyi védelmi bizottság gyűlése amin Boruzs Károly vett részt és ő lesz az összekötő személy 

a HVB-vel. Délelőtt volt a TÖOSZ-nak a Hajdú-Bihar megyei megbeszélése, érdekes és 

sokszínű a munkájuk. 1-2 jó dolgot hallottunk. Indulnak a vidékfejlesztési pályázatok, ami 

minket kimondottan érintene az a tanyás települések vízelvezetése, de attól tartok mivel 

maximum 50 millió forintra lehet pályázni, ebből mi Hosszúháton a vizet nem fogjuk tudni 

megoldani. Ma kaptam meg az értesítést az NSK-tól hogy a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériummal vegyük fel a kapcsolatot, ki van jelölve a kapcsolattartó személy. A 

tornaterem átadást kezdjük el szervezni. Augusztus 31-ig kért határidő hosszabbítást a 

kivitelező, azt mondták hamarabb kész lesznek de úgy gondolom megint szeptember elejére 

fog kerülni az átadás. Erre Győri Juditot jelöltem ki kapcsolattartó személynek, szervezésben ő 

nagyon jó. Meghívó terveket szeretnének látni, programot hogy akarjuk levezetni.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 



 Nincs valamilyen megkötésük mint az alapkőletételnél? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igazából nem volt, nekem már összeállt fejben. Igazgató úrral mindenképpen 

megbeszéljük. Az alsósoknak egy kis torna bemutató vagy zenés, táncos torna, a felsősöknek 

egy valamint volt a drámatagozatosoknak a zászló táncuk, ami kimondottan szép és látványos 

elem. Ennyiből gondoltam összeállítani, mivel lesz annyi beszéd hogy elég lesz. Település 

lakosságát mindenképpen elhívjuk az átadóra, viszont az állófogadást megint meg kell 

szervezni a protokoll személyeknek. Azon kellene gondolkoznunk kivel szeretnénk átadatni a 

tornatermet. Egy magasabb rangú személyt kellene meghívnunk. Nekem még lenne kérdésem 

Szilvihez.  

 

2./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének, 

2016. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkaptuk írásban az előterjesztést. Nagyon szép és érdekes anyag. Egyetlenegy szív 

fájdalmam van benne, egy kicsit részletesebben ami a mi településünkre vonatkozik én nem 

láttam benne ilyen részt. Csak egy átfogó beszámoló. 

 

Karacs Károly tűzoltó őrnagy 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. A beszámolóval kapcsolatosan egy belső norma 

leszabályozza hogy mit lehet a beszámolóba beletennünk. Így kell elkészíteni. A településre 

térve a polgári védelmi szakterület által jelenünk meg a legtöbbször a településen. Kettő darab 

jelzés érkezett Szerep településről a tavalyi évben. Az egyik egy szándékosan megtévesztő 

jelzés, a másik pedig egy tűzeset. Nagy általánosságban lehet beszélni a szabadtéri tűzesetekről. 

A tüzesetek jelentős része szabad területen jelentkezik, itt a mezőgazdasági tüzeket értjük a 

szabad területek alatt. 17 esetünk volt a tavalyi évben összesen, az összes településünkön. Ezt 

a 17-et megháromszoroztuk április elsején, vagy megnégyszereztük. Van egy prevenciós 

tevékenységünk amit mi is folytatunk. Egy folyamatos ellenőrzési tevékenységünk. A 

káresetnél, kimondott tűzesetnél jegyzőkönyv kerül felvételre, milyen a környezet, egy nagyon 

részletes leírás, milyen területeket érint ez az eset. GPS koordinátákkal, térképszelvénnyel 

továbbítjuk a lakossági osztály felé is hogy csinálják a dolgukat vele tovább. A cél az lenne 

hogy a gondozatlan területek eltűnjenek. Sajnos nem tűnnek el. Tavaly sem tűntek el, azért volt 

17 káresetünk hanem az időjárás miatt. 2012 óta az éves káreseményeket egy hatalmas térképen 

rögzítjük, tisztán kirajzolódik hogy nem a szántóföldön van a probléma, nem a lábon álló 

gabonával van a probléma. Vasút vonalak, közút vonalak mellett van a legtöbb gond. A 

mezőgazdasági tűz mint olyan elenyésző számú lenne. Ebből fakadnak a problémák.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Bízunk benne, hogy nem fogjuk emelni. 

 

Karacs Károly tűzoltó őrnagy 

 Kiemelt jelentőségűek a kéménytüzek, valamint a szén-monoxid mérgezések ott évek 

óta csökkenünk. Ennyit tudtam a települési beszámolóhoz hozzáfűzni, amit kérünk segítséget 

mindig megkapjuk a polgári védelmi szakterületen, iparbiztonság területen itt nem vagyunk 

jelen. Megköszönöm a munkát amit eddig kaptunk, reméljük ez az együttműködés továbbra is 

így fog működni. Lövei Csaba üdvözöl mindenkit. Köszönöm szépen. Amennyiben kérdés van 

arra nagyon szívesen válaszolok. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Köszönöm a beszámolót. Azt kérdezném meg hogy a Tűzoltóságnak nincs valami olyan 

programja amit iskolába el tudnak hozni a gyerekeknek?  

 

Karacs Károly tűzoltó őrnagy 

 Van. Az megint csak polgári védelmi szakterületen a 3x3-as akcióterv, amivel ki jövünk 

a felső évfolyamos gyerekeknek egy órát megtartani. Minden évben el kell küldenünk a 

felhívást és kérjük az időpontot hogy mikor tudunk jönni. Ez biztos hogy minden évben 

megtörténik, ebben az évben is már 3-4 helyen voltam.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A lényeg az hogy van erre lehetőség csak nekünk is lépni kellene. 

 

Karacs Károly tűzoltó őrnagy 

 Ha igény van rá és jön felénk egy felkérés megtaláljuk a módját. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Az biztos mert az óvodával, iskolával is voltunk és nagyon szívesen fogadtak 

bennünket. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez is olyan hogy amíg nincs probléma nincs probléma. Összevonták a Tűzoltóságot a 

Katasztrófavédelemmel, aztán az utóbbi időben kiderült, hogy nem igen volt ez szerencsés 

szerintem. Nem véletlen van a népszerűséget tekintve a hatóságoknál az élbolyban. Nagyon 

hatékonyan és jól végzik a munkájukat. Ez ezután is így lesz.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen a beszámolót és szerintem a képviselő-testület nevében is 

mondhatom, hogy amennyire anyagi helyzetünk engedi, ahogy eddig támogattuk a 

katasztrófavédelmet, ezután is támogatjuk. A támogatást már megszavaztuk erre az évre, tavaly 

is támogattuk tárgyjutalommal a tűzoltókat és ebben az évben is szeretnénk ebben partnerek 

lenni egy kis buzdítással az eredményes munkához. Aki elfogadja a Tűzoltóparancsnokság 

beszámolóját azt megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

 

55/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a 

Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének 2016. évi mentő 

tűzvédelmi helyzetéről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük a jelenlétet és a beszámolót. 



 

3./ Előterjesztés támogatási igény bejelentéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Rendkívüli támogatást kívánunk benyújtani, összeállítás alatt van perpillanat, pénteki 

napra várható a lezárása, 2,5-3 millió forint összegű amit be tudunk nyújtani támogatásra. 

Lezáráskor tudjuk meg a pontos összeget, ehhez kellene egy szavazás, hogy be tudjuk adni. Ezt 

tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a képviselő-

testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van e még kérdés? Amennyiben nincs aki elfogadja az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot, megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

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

 

56/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

 

Határidő:  2017. május 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még az elején kellett volna mondanom, hogy mindenki megkapta a levelet, hogy a 

beszámoló május hónapra fog átcsúszni és akkor a költségvetési rendelet módosítás, valamint 

a belső ellenőrzési jelentés is májusba kerül megtárgyalásra. Lehet, hogy az egy kicsit húzósabb 

lesz. 

 

4./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon 

vagyonértékeléséről 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Május 2-ig el kell fogadni minden önkormányzatnak. Ezt a bizottsági ülésen részletesen 

kitárgyaltuk, szakértők állították össze. A vagyonunknak az emeli az értékét, hogy megtörtént 

az ivóvízminőség javító beruházás, így 108 millió forint vagyona van a TRV Zrt.-nél 

működtetésben az önkormányzatnak. Úgy gondoltam nem húzzuk ezzel az időt, azokat 

tartalmazza, fotókkal, mindennel alátámasztva a műszaki leírásokkal, mi ehhez hozzátenni, 

elvenni nem tudunk. Ennyi a víziközmű vagyonunk. Ezzel kapcsolatban kérdésetek? A 

bizottság is tárgyalta.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tárgyalta, elfogadta a határozati javaslatot és várjuk a felújítást amit ígértek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lehet hogy az csak egy elejtett mondat volt. 



 

Győri Balázs képviselő 

 Ne legyenek illúzióid. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nincsenek, de talán lesz belőle valami. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Olyan bizalomgerjesztő volt az a mondat. Aki ezzel egyetért és elfogadja az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot, megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

57/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 57/2017.(IV.25.) önkormányzati 

határozata a TRV Zrt. által elkészített önkormányzati tulajdonú víziközművagyon 

vagyonértékelésével kapcsolatosan 

1. Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületet a tulajdonában levő víziközművekre 

vonatkozó, a Tiszántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészíttetett vagyonértékelést, továbbá az 

abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. 

2. Szerep Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek 

vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 

adatokról szóló 24/2003. (V.29.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében saját 

nyilvántartásain 2017. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 

vagyonérték 108.236.145 Ft. 

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon 

értéke a 2016. május 2-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a 

vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként 

történő megjelenítése az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2017. január 1-jével 

valósul meg oly módon, hogy a 2016. május 2-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 

2016. május 3 – 2017 január 1. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal 

módosításra kerül. A 2016. május 2-i vagyonérték az avulással korrigált újraelőállítási érték 

alapján került megállapításra, mely vagyonérték 2017. január 1-i dátummal, mint bruttó 

bekerülési érték kerül be az önkormányzat számviteli nyilvántartásaiba. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

Határidő: 2017. április 30. 

 

 

 

5./ Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítására 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ennek ugye az volt az egyik apropója, hogy ez a kiskórház is, bentlakásos otthon bekerül 

a segítő kezek működtetésébe, emiatt kellett kibővíteni a társulási megállapodást. A Társulási 

Tanács tárgyalta már ezt részletesen. Valamint az elmúlt időszakba bekövetkező jogszabályi 

változások miatt történtek benne módosítások. A Népjóléti bizottság tárgyalta. 

 



Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság tárgyalta társulási megállapodás módosítását és elfogadásra 

javasolja a képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs aki elfogadja az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot, megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

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

 

58/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 93. S-ában foglaltak alapján a Segítő Kezek Szociális 
Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 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 Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. április 30.  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

6./ Előterjesztés a partnerség egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megtárgyalta mindkét bizottság, mindkettő elfogadásra javasolta. Kérdés? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még annyi volt hogy azon kívül a határozaton kívül, még egy határozatot hozott a 

gazdasági és ügyrendi bizottság. A 2017. évi költségvetési rendeletkor elfogadott 4 millió 

forintot a HÉSZ módosítására, ezt osszuk két részre, 2 millió forintot a HÉSZ-re és 2 millió 

forintot a településképi kézikönyv elkészítésére. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ennek több előzménye van, a lényeg az hogy erre betervezve nincs a költségvetésben, 

a településképi kézikönyvre, kötelező megcsinálni, vannak szabályok amiket be kell tartani és 

ennek a sornak ott kell lenni a költségvetésünkben. És hogy ne maradjon ki a rendelet 

módosításból legyen egy határozatunk, hogy igen is mi így szeretnénk kérni. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Bízok benne, hogy lesz erre pályázati lehetőség. Hiszem azt, mivel nagyon sok kis 

település nem fogja tudni olyan könnyedén kifizetni. Valamilyen formában szokott erre 

pályázati lehetőség lenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Költségvetési támogatást rebesgetnek 1 millió forintot, de az csak 1 millió forint. Ma 

éppen pár polgármesterrel beszélgettem, mindenkinek nehézséget fog okozni ez a hatalmas 

összeg. Ennyi várható, ha megkapjuk jó, ha nem ezt akkor is meg kell csinálnunk. Aki elfogadja 



az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet, megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 

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

következő rendeletet alkották: 

 

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IV.26.) önkormányzati 

rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel 

összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

  

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 29. § és 29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:   

  

A rendelet célja  

1. § 

  

Jelen rendelet célja, hogy Szerep Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési 

eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: 

településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, 

módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a lakosság, 

érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek (a továbbiakban: 

partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok 

nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.  

  

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei  

2. § 

  

(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi 

dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a www.szerep.hu honlapon (a 

továbbiakban: honlap), és a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi 

Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal) 4163 Szerep Nagy u. 53.. szám alatt, hirdetőtáblán 

tájékoztatót tesz közzé, a helyi lapban tájékoztatót jelentet meg, illetőleg lakossági fórumot tart.   

(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén 

alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, 

valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a 

tájékoztatás helyétől és módjától függően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes 

tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.   



(3) A lakossági fórum helye és ideje a hirdetőtáblán és a honlapon kerül kihirdetésre a 

lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal.   

(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, 

településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi 

lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és mely 

helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.   

(5) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Hivatalban átvehető partneri adatlap (1. 

melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek 

észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, 

valamint településképi dokumentumok tekintetében.   

(6) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner 

nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. 

Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági 

fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.   

(7) A partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató alapján 

a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek   

a) papír alapú adatlap a Hivatal címére (4163 Szerep Nagy u. 53.) történő megküldésével, 

személyes leadásával, vagy   

b) az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon 

feltüntetett e-mail címre.  

A dokumentálás és a nyilvántartás módja  

3. § 

(1) A beérkezett véleményeket az önkormányzat főépítésze (a továbbiakban főépítész) 

rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint 

településképi dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe 

vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a Hivatal feltölt a honlapon található 

tárhelyre.   

(2) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell 

megőrizni.  



Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje  

4. § 

(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, 

javaslatot a főépítész értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok esetén a 

polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.   

(2) Az érintettek meghívásáról a Hivatal gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.   

(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni 

kell a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-

testület dönt.   

(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, 

javaslat, a főépítész – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban 

rögzíti, és ez esetben képviselő-testületi döntésre nincs szükség.   

(5) A Képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén a főépítész – döntése feltöltésre kerül 

a honlapra.  

  

Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi 

rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések  

5. § 

(1) Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi 

dokumentumokat – a hatályba lépésüket követően – a Hivatal feltölti a honlapon található 

tárhelyre.   

Záró rendelkezés  

6. § 

 

(1) Ez a rendelet 2017. május 1-től lép hatályba. 

  

         Tóthné Verő Tünde   s.k      Keserű László    s.k.          

 polgármester                   jegyző  

  

 

 

 

 

 

1. melléklet a ….../2017.(……..) önkormányzati rendelethez  

2.   

PARTNERI ADATLAP   



Partnerségi egyeztetésben való részvételhez   

Alulírott   

Név/Megnevezés:   

Képviseletre jogosult személy:   

Lakcím/Székhely:   

E-mail cím:  Telefonszám:   

a Szerep Községi Önkormányzata által készítendő:   

……………………………………………………………………………………………. 

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen:   

előzetes tájékoztatási szakaszában vagy véleményezési szakaszában (a megfelelő aláhúzandó) 

az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:   

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

Az eljárás további szakaszaiban részt kívánok venni / nem kívánok részt venni. (a megfelelő 

aláhúzandó)  

…………………., 20…… ……hó ……nap   

……………………………   

aláírás  A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:   

Postacím: 4163 Szerep Nagy u. 53.  

E-mail cím: szerep.pmh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A költségvetésbe különítsük el a HÉSZ-re szánt 4 millió forintot, vegyük ketté, 2 millió 

maradjon a HÉSZ módosítására, 2 millió pedig a településarculati kézikönyvre. Aki ezt a 



javaslatot elfogadja, megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

 

59/2017.(IV.25.) ÖKT számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján 

forrást biztosít a Helyi Építési Szabályzat elkészítése terhére a településképi arculati kézikönyv 

és a településképi rendelet elkészítése céljára bruttó 2.000.000.-Ft összegben. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegyék meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

7./ Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Már az előző testületi ülésen is beszéltünk róla. A Rácz Béla utcán egy ingatlant a 

tulajdonosa felajánlott megvásárlásra, megérkezett az írásbeli nyilatkozata, hogy 330 ezer 

forintért kívánja eladni. 2 képviselő személyesen megtekintette az állapotát, nyilatkozott a 

tulajdonos, hogy ami a közüzemi szolgáltatóknál fennálló tartozása van azt ő rendezi átírás 

előtt. A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és javasolja megvásárlásra a 

képviselő-testületnek több oldalról is megközelítettük hogy mire is tudnánk használni. A 

szegregátumos pályázat kapcsán vagy tájházként. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Annak pont jó lenne, ezzel kapcsolatosan mondani is akarok valamit. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Annak is nagyon jó lenne vagy egyéb más célra is lehetne használni és azt mondtuk 

teljesen mindegy, hogy 20-30 ezer forinttal több vagy kevesebb. Ma elmentem arra, megnéztem 

kívülről, jó helyen van, ott van a kamera, lehet rajta egy kicsit pofozgatni még. Mérlegelve 

ezeket a szempontokat a bizottság egyértelműen javasolja a képviselő-testületnek hogy 

vásárolja meg 330 ezer forintért. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Véleményetek?  

 

 

Varró Géza képviselő 

 Támogatom. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó akkor én szavazásra teszem fel. Aki egyetért azzal, hogy vásároljuk meg 330 ezer 

forintért megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 

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

 

60/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Nagy Lajos 

(4163 Szerep Rácz B. u. 61.) tulajdonát képező Szerep Rácz B. u. 61 szám alatti, 118 hrsz-ú, 

kivett lakóház, udvar megjelölésű 649 m2nagyságú ingatlanra, bruttó 330.000.- Ft, azaz 

Háromszázharmincezer forint összegben. Vételi ajánlatát 2017. június 30-ig tartja. Az ajánlat 

elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti, a vételárat a 2017. évi költségvetés terhére 

biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 06. 30 

 

8./ Előterjesztés a Magyar közút Nonprofit Zrt. közfoglalkoztatási programjaival 

összefüggő, önkormányzatok szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos feladatokról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is megbeszéltük, a bizottságok megtárgyalták. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A határozati javaslatot egyértelműen támogatja a bizottság. Minél hamarabb küldjük el 

az igényünket és 107 m3 tűzifa is nagy segítség bárhol. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 

képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerintem időben küldtük, mert tegnap érkezett, más polgármester még rá sem nézett a 

honlapra, azt sem tudják honnan lehet elhozni. Bízok benne hogy elég gyorsak vagyunk és a 

miénk lesz az a 107 m3 fa. Akkor erről kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 

 

61/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy igényt tart 

a közfoglalkoztatási PILOT programban kitermelt faanyag szociális célú hasznosítására. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igényléssel kapcsolatos ügyekben 

eljárjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Varró Géza képviselő 

 Nem is messze van Újfalu vagy Szoboszló. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hajdúszoboszló van kijelölve 

 

 

9./ Előterjesztés használati megállapodásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aljegyző urat kérem meg hogy mondjon nekünk erről néhány szót. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Eléggé részletesen foglalkoztunk a korábbi időszakban ezzel. Rendkívüli testületi 

ülésen egy elvi hozzájárulást adott a testület ahhoz hogy pályázat céljára azok az ingatlanok 

felajánlásra kerüljenek. Benyújtásra került a pályázat és elküldték a használati megállapodás 

tervezetét. Ahhoz hogy polgármester asszony ezt alá tudja írni kell egy testületi felhatalmazás. 

A Gazdasági és Ügyrendi bizottság ülésén végig mentünk a szerződésen, semmilyen olyan 

pontja nincs ami korábban a testületi üléseken ne tárgyaltunk volna. Elindult egy folyamat, itt 

már nem nagyon lehet visszalépni. Számos olyan döntés, szerződés lesz ami bekerül a testület 

elé, de ez már ennek a folyamatnak a része lesz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel? Aki ezzel egyetért, megkérem szavazzon.  A szavazáskor 6 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

62/2017.(IV.25.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező szerepi 393, szerepi 395, 

szerepi 397, szerepi 399, szerepi 400, szerepi 402, szerepi 404, szerepi 406 helyrajzi számú 

ingatlanokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére határozatlan időre használatba 

adja. A Képviselő-testület a használatba adás tényét és feltételeit tartalmazó megállapodást az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

Határidő: 2017. május 2. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

10./ Különfélék 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Azt lehet tudni mikor kezdődik el valami? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Gondolom akik az építéssel meg lesznek bízva, felmérték a terepet milyen a talaj, van e 

víz? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Itt az van ebben a megállapodásban hogy ha aláírásra kerül a megállapodás akkor 15 

napon belül lesz a birtokbaadás. Arról egy jegyzőkönyv készül és utána mindenképpen 

földhivatali eljárás következik. Annak is lesz egy pár hónapos átfutási ideje. Plusz még a 

pályázatnak az elbírálása. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Szerintem nyáron el fogják kezdeni. Engem inkább az aggaszt hogy ott van az a sok kő, 

azt onnan el kell takarítanunk, mert az ott pont bele fog esni. Ahhoz kevés mennyiség hogy 

megérje ledaráltatnunk. Mindenféle kődarab van, azt onnan el kell takarítanunk. Letisztítva kell 

odaadnunk a területet. Valamint egy telek összevonást kell még addig csinálni.  

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hol lehetne virágoskerteket kialakítani? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekem még mindig az a bajom, mint tavaly az iskola és óvoda környéke, ott az a 

központ. Hosszúháton a Vadászház előtt van még terület. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az iskola ha kapna is szeretettel fogadná, amit tavaly ültettek a gyerekek azt is szívesen 

gondozták. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Az óvodában is olyan szép volt amikor az előtérbe, ahol most biciklik vannak virágok 

voltak. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az óvoda előtt a parkoló részen van egy aknatető, arra is lehetne valamit tenni. Annyira 

rosszul néz az ott ki.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A „legszebb konyhakert” indulóinak is lehetne adni mondjuk 5 virágtövet, talán 

nagyobb kedvvel indulnának. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ahhoz is megjött a plakát, jelentkezési lap már azokat is ki kellene helyezni a 

hirdetőtáblára. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha virágozni akarunk ahhoz már késő van, az árvácskákat októberben palántálták, a 

begóniát januárban. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tiszagyulaházával egyeztem majd ők adnak nekünk augusztus környékén árvácska 

palántát, ami a telet ki fogja húzni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ha kész lesz a parkoló a hivatal előtt, itt kellene két oldal szépíteni egy kicsit virágokkal. 

Valamit ki kellene találni hogy egy kicsit szebb legyen.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg akarom várni a TOP-os pályázatot, mert abban van lehetőség nyílászáró cserére. 

2010-ben hiába újítottunk fel a jégeső elverte a hivatal külső homlokzatát.  

 

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 A József Attila és a Kossuth utca sarkánál az iskola felől amit még fel lehetne 

virágoztatni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azon már én is gondolkoztam. Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1450 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 


