
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 28-i 

testületi ülésének 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete: 7-8 

határozatai: 27-51 

 

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 Szerep község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 

3./ Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az 

óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

4./ Előterjesztés Szerep Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 

5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 

használatára vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezéséről 

6./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

egyes rendelkezéseinek módosításáról 

7./ Előterjesztés ingatlan eladásról 

8./ Előterjesztés a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

9./ Előterjesztés Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térsége című EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívás jóváhagyására 

10./ Előterjesztés a 23/2017. (II.28.) önkormányzati testületi határozat kiegészítéséről 

11./ Különfélék 

 
 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 
27/2017. (III.28.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

28/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a rendőrség beszámolóját 

Szerep község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azokkal kapcsolatos feladatokról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

29/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 

- a 2017/2018. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban 

határozza meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály 

szerinti átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 

- az óvodai beiratkozás időpontját  

 

 2017. május 8. (hétfő),  

 

 2017. május 9. (kedd),  

 

 2017. május 10. (szerda) napjára tűzi ki. 

 

- a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda, valamint a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének hirdetőtábláján 

közzéteszi. 

 

 

 

Határidő: 1. pont – 2017. szeptember 1-jéig folyamatos 

  2. pont – 2017. május 11. 

  3. pont – 2017. április 6.  

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 

 
30/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szerep Község 

Önkormányzatának, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény alapján összeállított 

2017. évi közbeszerzési tervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde – polgármester 

 

31/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Szerep Rácz B. u. 

47. szám alatti, szerepi 145 hrsz-ú ingatlant, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. részére 

felajánlja megvásárlásra 900.000.- Ft, azaz Kilencszázezer forint összegért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

32/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bácsó Balázsné 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Gazdakör támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

33/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Gazdakör pályázatát a II. Gazdabál megszervezéséhez. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

34/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bácsó Balázsné 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Gazdakör támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

35/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 0.-Ft, azaz Nulla forint összegben támogatja 

a Gazdakör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

36/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Sorsfordítók Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

37/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Szabó László képviselőnek 

a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Polgárőrség támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

38/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 300.000.-Ft, azaz Háromszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Polgárőrség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

39/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs és Mile 

Tünde Enikő képviselőknek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó 

bejelentését, az érintettet kizárja a Szerepi Református Egyházközség támogatásáról szóló 

döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

40/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 400.000.-Ft, azaz Négyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Református Egyházközség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

41/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóthné Verő Tünde 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Birkózó Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

42/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Birkózó Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

43/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs képviselőnek 

a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Nyugdíjas Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

44/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja a Szerepi Nyugdíjas Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

45/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 0.-Ft, azaz Nulla forint összegben támogatja 

az ÉKE Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

46/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Szabó László képviselőnek 

a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Sport Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

47/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Sportegyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

48/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Kenéz Szilvia Magdolna 

és Mile Tünde Enikő képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó 

bejelentését, az érintettet kizárja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör támogatásáról szóló 

döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

49/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

50/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

1./ Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.3-16) elnevezésű pályázat 



benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának 

jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot, annak 

benyújtásával egyetért. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázat benyújtásához szükséges, jelen 

határozat 1. sz. mellékletében szereplő konzorciumi megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 2017.03.30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

51/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2017. (II. 28.) önkormányzati 

testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

A Képviselő-testület felhatalmazza Püspökladány város polgármesterét arra, hogy 

- a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján 

támogatási kérelmet nyújtson be, és 

- a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 

jogokat gyakorolja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 28-i testületi 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

J e l e n v a n n a k:  Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna, Bácsó Balázsné, 

Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Aranyi István rendőrkapitány 

    Győrfi Gyula őrsparancsnok 

    Dombi Zoltán körzeti megbízott 

    Tőkés Balázs körzeti megbízott 

    Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

   

   

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1407 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 és köszönöm 

hogy elfogadta a meghívást Aranyi István rendőrkapitány úr, Győrfi Gyula biharnagybajomi 

őrsparancsnok és két körzeti megbízottunk. 

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

szereplő napirendi pontok mellett javaslom megvitatásra az EFOP pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztést, ASP rendszer kiegészítéséről szóló előterjesztést, valamint a Különfélék 

napirendi pontot. 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

2./ Beszámoló Szerep község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 

3./ Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az 

óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

4./ Előterjesztés Szerep Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 

5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 

használatára vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezéséről 

6./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

egyes rendelkezéseinek módosításáról 

7./ Előterjesztés ingatlan eladásról 

8./ Előterjesztés a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

9./ Előterjesztés Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térsége című EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívás jóváhagyására 

10./ Előterjesztés a 23/2017. (II.28.) önkormányzati testületi határozat kiegészítéséről 

11./ Különfélék 



 

 

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

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 
27/2017. (III.28.) 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 

 Petőfi u. 8. szám alatti ingatlan megvásárlása megtörtént, földhivatalba bejegyzés 

megtörtént. Ebrendészeti telepre megkaptuk a hivatalos működési engedélyt, ezután lehet a 

környező településekkel megállapodást kötni, a Püspökladányi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség támogatásáról a tájékoztatás megtörtént. Az ASP rendszerről szóló határozat 

megküldésre került. Holnap kerül aláírásra hogy a jelzálogjogot átvezettetjük a 077/22 hrsz-ú 

szántóról a Nagy u. 36. szám alatti ingatlanra. A termőföldünk jelzálogmentes lesz.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól voltak kint, folyamatos volt a tárgyalás a 

lakóotthon építésével kapcsolatban. Hajdúdorogon a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.-vel a 

szerződés aláírásra került, paprikamagot elhoztuk. Társulás tanács ülés volt ahol a Segítő Kezek 

költségvetése lett elfogadva, valamint Püspökladányban a Kiskórház is a társulás keretében fog 

működni bentlakásos intézményként. HBM-i Vízműnek volt közgyűlése ahol továbbra is 

folyamatban van a vagyonértékesítés, kiadták a részvényeket. 9-én lakossági fórumot tartottunk 

amin nagy létszámban volt jelen a település lakossága. 16-án a közmeghallgatás 

figyelembevételével a képviselő-testület meghozta a döntését a lakóotthon építésével 

kapcsolatban. 20-án Balogh Gyula volt a vendégünk egy megbeszélés volt Kenéz Szilvia és 

Szabó László jelenlétében, szintén egy EFOP pályázati lehetőségre hívta fel a figyelmünket, 

ami a szegregátumok felszámolásával kapcsolatos. Ez is folyamatban van. Keresett egy cég 

díszkivilágítással kapcsolatosan hogy most jutányos áron tudnánk karácsonyi díszeket 

vásárolni. Célszerű lenne ezen is elgondolkoznunk, pénzünk nagyon kevés van, minőségi 

világítás, jobban járnánk ha apránként néhány darabot megvásárolnánk most és talán 

eljuthatunk odáig hogy mi is megcsináljuk a díszkivilágítást. 22-27-ig szabadságon voltam és 

közben árvácskákat, csodasövényt ültettünk a településen, valamint a temetőnél a bekötőútnál 

is végig ültettük a csodasövényt. Hejcéről is elhoztuk a facsemetéket, ezeknek történik a 

beültetése. Kérdése valakinek? 

 

2./ Beszámoló Szerep község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kapitány úr megírta a beszámolót ami egy nagyon részletes, nagyon alapos beszámoló. 

Gondolom mindenki elolvasta. Valamivel kiegészítené még kapitány úr? 

 



Aranyi István rendőrkapitány 

 Talán tavaly azzal fejeztük be hogy azzal egészítettem ki a beszámolómat hogy akár 

kapitánysági szinten, akár településszinten nem tudom meddig lehet majd ezt a pozitív 

tendenciát folytatni a bűncselekmény szám csökkenésben, illetve közterületi jelenlétben, annak 

hatékonyságában megmutatkozik. Mint ahogy látják kapitánysági szinten tovább tartott ez a 

pozitív tendencia, két település vonatkozásában nem sikerült tovább javítani az eredményeket 

Sáp és Szerep település, ahol minimális növekedés látszik. Kapitánysági szinten egy dolgot, 

illetve kettőt szeretnék még kiemelni, egyrészt a bűncselekmény szám mellett egy jelentős 

eredményesség javulás következett be a nyomozási és felderítési eredményességünkben is 

érvényesült. Ez azt jelenti hogy a lopás, felderítés eredményességünkben a rendőrkapitányság 

országos 3. helyen van és a 14 kiemelt bűncselekményből az első 10 valamelyike. Tovább 

csökken az ismertté vált bűncselekmények száma. Ami még nagyon fontos kiemelni ha 

megnézték a számadatokat 3-4 évvel ezelőtt 2013-ban 45000 közterületi órát tudott produkálni 

ezt követően tartottuk a 60000. Tavalyi évben 58 ezer óra körül álltunk meg, de egy másik 

számadatot is hozzá néztem ugyanis a rendőrkapitányság jelentős részt vállalt a déli 

határszakaszon jelentkező migrációs feladatok kezelésében. Tiszteletreméltó azoktól az 

emberektől akik rengeteget teljesítettek ott szolgálatot és távol voltak a családjuktól, másrészt 

jelentős feladatot és problémát okozott nekünk hogy tudjuk ezt a hiányt pótolni. De mint látják 

nagyjából sikerült. Nemcsak azok dolgoztak akik a határon voltak, hanem azoknak is kellett 

akik itthon voltak. Érintette a települést is Dombi úr vonatkozásában, hiszen a leghatékonyabb 

szolgálati mód a határszakaszon a kutyás szolgálat, ez azt jelenti hogy az országos 

rendőrfőkapitány úr az országban az összes kutyás járőrt és körzeti megbízottat rendszeresen 

vezényli a határra. Ehhez még társult egy másik balszerencsés dolog is a Balázs egészségi 

állapota, ugyanis a betegségéből kifolyólag nem tudott szolgálatot teljesíteni. Polgármester 

asszonnyal erről már beszéltünk egyébként, hogy most egy hónapig olyan szolgálatot láthat el 

Balázs ami nem közterületi, a településen nem teljesítheti a körzeti megbízotti feladatokat és 

egy hónap múlva fog eldőlni hogy maradhat e a település körzeti megbízottja, alkalmas lesz e 

erre a feladatra egészségügyileg vagy egyéb szolgálati feladatot fog teljesíteni a 

rendőrkapitányságon. Talán egyetértenek abban hogy azért voltunk ilyen türelmesek és nem 

kapkodtunk mert úgy gondolom ha alkalmas lesz rá Balázs akkor szakmailag jobb körzeti 

megbízottat nem biztos hogy fogok tudni biztosítani a településnek, tekintettel a múltjára, a 

kialakult személyes kapcsolataira. Úgy gondolom a munkájának színvonalát érezhették. Azt 

kérem azt az egy hónapot türelemmel várják ki, higgyék el nekünk sem könnyű. A település 

kiemelt szerepet kap a plusz migrációs túlórák tekintetében, úgy emlékszem ez is ki van emelve 

a beszámolóban. Egyrészt a Sárrétudvari körzeti megbízott, másrészt a migrációs túlórákból a 

rendőrség egyéb állománya jelentős szolgálatot lát el a településen, persze visszautalok arra 

amit mondtam, szeretném ha minden településen a feladatokat a körzeti megbízottak oldják 

meg, ez most nem így van de tőlünk független okok miatt alakult így. Ami a település 

bűncselekmény számának alakulását illeti még egyszer mondom 34-ről 45-re emelkedett, ha 

megnézzük a diagramot. Nem örülünk ha növekszik a bűncselekmény, egy bekezdésben 

óvatosan meg próbáltam megfogalmazni azt hogy milyen jellegű bűncselekmények ezek. Van 

egy társadalmi réteg, vagy egy társadalmi csoport aki most már hála istennek nem a község 

munkából élő tisztességes lakosságának a vagyonát támadja meg, hanem üresen hagyott házak 

sérelmére követ el bűncselekményeket. Nincs igazán tárgyi súlya sem az elvitt értéknek, sem 

jelentős hatása a közbiztonságra, viszont volt egy sorozat aminek volt, ahol kacsákat, tyúkokat 

vitt el egy elkövető, de úgy gondolom példás gyorsasággal sikerült beazonosítanunk, elfognunk 

és hála istennek az ügyészség és a bíróság is partner volt abban hogy előzetes letartóztatásba 

helyezzük és azóta is ott van. Úgy gondolom ha már megelőzni nem tudjuk a bűncselekményt 

akkor ez az egy hatékony módja van hogy a lehető leghamarabb elfogjuk az elkövetőket. 

Érzékelhették, hogy bármilyen „kis” bűncselekmény van, a kapitányság jelentős létszámmal 



mozdul ezekben az ügyekben is. Sajnos megelőzni nem tudjuk ezeket a bűncselekményeket. 

Hogy mondjak valami pozitívumot is nem hivatalos adat, csak tájékoztatásként mondom, tavaly 

12 idén 6 bűncselekmény volt ebben az időszakban. Nagyon halkan és ne dicsekvésnek 

mondom de a HBM-i Rendőr-főkapitányság az országban az eredményességi mutatókban első, 

második helyen volt, összesítésben az első lett. A megyei főkapitányság állományából a legjobb 

kapitányságnak az országos rendőrfőkapitány úr a püspökladányi rendőrkapitányságot jelölte 

meg ami azt jelenti hogy tavaly 28. és 32. helyen voltunk ezekben a mutatókban, most pedig 

nagyon elől végeztünk. Nagyon sokat dolgozik ezért a rendőrkapitányság állománya, most is 

azt mondom ez nemcsak a mi érdemünk, sok összetevője van, itt közmunkáról és sok mindenről 

beszélhetnénk. Kellő hangsúlyt kapott a beszámolónkban hogy milyen együttműködésünk van 

a mezőőrrel, az önkormányzattal, a polgárőrökkel. Kialakult egy olyan társadalmi kapcsolat 

hogy egy telefonra tudunk mozdulni és kapunk is információkat. A bűncselekményszám ami 

most van a rendőrkapitányság területén annál 2010-ben csak Püspökladányban több 

bűncselekmény történt, ez sok mindent elárul. Szeretném megköszönni és kérem a további 

támogatást az Önökét is, az önkormányzatét is mert elég sok mindenben támogatást kapunk. 

Bízunk benne hogy a körzeti megbízott megpróbálja ezt honorálni. A célkitűzéseink a 

beszámolóban benne vannak. Tavaly azt mondtam ha sikerül energiát felszabadítani akkor a 

bűnmegelőzési tevékenységünket át fogjuk alakítani. Egy út elején vagyunk, az egyéb 

leterheltségeink befolyásolják hogy mennyi időt tudunk erre fordítani. Arra törekszünk hogy 

erre legyen elég idő. Amit fontosnak tartunk az a kábítószer elleni megelőző tevékenység, a 

DADA program részben már itt is beindult.  Ezekre szerettem volna rávilágítani, természetesen 

várom a kérdéseket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Parancsoljatok, valakinek kérdés, észrevétel. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Először is gratulálni szeretnék kapitány úrnak és az állománynak is az elért 

eredményekért, nagyon szép dolog úgy gondolom. Nagyon komoly dolog hogy ilyen szintre 

került az eredményességük. A másik dolog hogy köszönetet kell mondani mert úgy érzem, úgy 

gondolom hogy ilyen jó közbiztonság a településen és nem is csak a településen mondhatom a 

járásban is nagyon régen volt. Az idén még a falopás is visszaszorult.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A beszámoló nagyon részletes volt és alig lehet kérdezni, de jön a nyári időszak és 

lesznek családok akik hosszabb időre szeretnének elmenni nyaralni, nem szeretnék ezt falun 

belül nagy dobra verni, hol tudnánk többet meg a látogató vagy üdülő kártyáról. Erről lehetne 

egy pár szót hallani? 

 

Aranyi István rendőrkapitány 

 Két külön program a látogató és üdülő kártya program. A látogató kártyát azt 

Püspökladányban csináljuk, annak az a lényege hogy esti, éjszakai órákban időseknek, 

egyedülállóknak ez megnyugtatás hogy amikor alszik és nem látja a rendőr oda megy, kitölt 

egy kártyát, bedobja a postaládába, mikor volt ott, mit látott. Az üdülőkártya más az viszont a 

rendőrőrsökön is működik, nem csak a nyári időszakra vonatkozik. Ha valaki hosszabb időre 

megy el, vagy csak egy olyan rendezvényen vesz részt ami a település egy részét érinti, 

őrizetlenül maradnak házak akkor ezt előre lehet jelezni az őrsparancsnok úrnak, ez bizalmi 

kérdés. Bejelentheti írásban vagy telefonon. Nevem, itt lakom, ekkortól eddig kérem fokozottan 

figyeljenek a házra és egy személy akit értesíthetünk ha probléma van. Ezek a kártyák meg 

vannak a településen is. Püspökladányban ezt központilag gyártják. Javaslom hogy éljenek 



ezzel a lehetőséggel. Ha látják hogy rendszeresen megjelenik a rendőr, polgárőr akkor ezek 

elriasztják az elkövetőt. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A honlapunkra is fel lehetne ezt tenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek kérdés, hozzászólás? 

 

Szabó László képviselő 

 Szeretném megköszönni az iskola nevében az iskola rendőri munkát, tényleg gyakran 

szoktunk beszélni, konzultálni. Külön köszönöm a lehetőséget, hogy látogatást tehettek az 

iskola tanulói az egyik javítóintézetben, tényleg köszönet az önkormányzatnak, rendőr 

kollegáknak. Bízok benne meg volt a hatása. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Rettentő részletes beszámolót kaptunk, kicsit megdöbbentett a kiszabott bírságok száma 

1300 ezer forint, ahhoz képest nem jöttek a lakosok panaszkodni. A KRESZ oktatás az amit én 

még nagyon fontosnak tartanék, nemcsak az iskolások körében, hanem az idősek körében is. Itt 

vannak az elektromos kerékpárok, tolószékek amikkel nem tudnak közlekedni. Valamint 

szeretném megköszönni a települési rendezvényeken a szolgálatukat. A boltokba kaptak át az 

emberek az ivásra, erre kellene még nagyobb hangsúlyt fektetni. Van egy helyi rendeletünk a 

közterületen való italfogyasztást tiltja. Köszönjük szépen az eddigi munkát, Balázsnak minél 

előbbi gyógyulást kívánunk és várjuk vissza mert a lakosok is hiányolják. Van előttem egy 

példa amikor egy egyszerű tyúklopás volt és kivonul 6-8 nyomozó és 2-3 napon keresztül járták 

a falut és elő is került az elkövető.  

 

Aranyi István rendőrkapitány 

 Majdnem 300 ügy volt folyamatban amikor ide kerültem és most 73 van folyamatban. 

Most egy tyúklopás kapcsán is ugyanannyian tudunk menni mintha rablásról van szó. A körzeti 

megbízottak sok információt tudnak hozni.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A jelenlétükkel tekintélyt parancsolnak. A lakosok örülnek ha itt vannak a körzeti 

megbízottak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja kapitány úr beszámolóját azt megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 

28/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a rendőrség beszámolóját 

Szerep község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azokkal kapcsolatos feladatokról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük a jelenlétet, a munkát, a gyors reagálást. 

 

3./ Előterjesztés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 

és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 A Népjóléti bizottság tárgyalt az előterjesztésről. 

 

Mile Tünde Enikő bizottsági elnök 

 Szerep Község Önkormányzat Népjóléti bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-

testület felé az előterjesztést a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 

és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Kérdés valakinek a napirendi ponthoz? 

 

Szabó László képviselő 

 A 20 fő létszám meg lesz. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Az átlag létszám. 

 

Bácsó Balázsné bizottsági elnök 

 Meg lesz a létszám, születik 20-26 gyermek, de arra számítani kell hogy lesz aki elviszi 

más település óvodájába a gyerekeit. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

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

javaslatot, megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

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

 

29/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 

- a 2017/2018. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban 

határozza meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály 

szerinti átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 

- az óvodai beiratkozás időpontját  

 

 2017. május 8. (hétfő),  

 

 2017. május 9. (kedd),  

 

 2017. május 10. (szerda) napjára tűzi ki. 

 

- a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda, valamint a Püspökladányi Közös 



Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének hirdetőtábláján 

közzéteszi. 

 

 

 

Határidő: 1. pont – 2017. szeptember 1-jéig folyamatos 

  2. pont – 2017. május 11. 

  3. pont – 2017. április 6.  

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 
 

 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

 

 

4./ Előterjesztés Szerep Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előterjesztést mindenki olvasta, nem tudjuk mi várható a közbeszerzésnél. A 

Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyal a napirendi pontról. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Szerep Község Önkormányzat Gazdasági és Ügyrendi bizottsága elfogadásra javasolja 

az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 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 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

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

 

30/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szerep Község 

Önkormányzatának, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény alapján összeállított 

2017. évi közbeszerzési tervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde – polgármester 

 

5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 

használatára vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezéséről 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A filmforgatási célú használatra vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet kapcsán a 

díjmegállapítás az amit hatályon kívül kellene helyezni. 



 

Bácsó Balázsné bizottsági elnök 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot a képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

tervezetet, megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
7/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete az 
Önkormányzat tulajdonában álló közterület  

filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályokról szóló 
17/2013. (VIII. 07.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek  

hatályon kívül helyezéséről. 
 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 
használatára vonatkozó helyi szabályokról szóló 17/2013 (VIII.07.) önkormányzati 
rendelet 
 
    a)  4. § (1) bekezdése, 
    b)  melléklete 
     

 
2. § 

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

 

              Tóthné Verő Tünde                                                                   Keserű László 
              polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 

 



6./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Népjóléti bizottság tárgyalt erről a napirendi pontról. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 

Szerep Község Önkormányzat Népjóléti bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

felé az előterjesztést az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet 

egyes rendelkezéseinek módosításáról. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Módosítani kell a rendeletünkön. A fogorvosi ügyelet, illetve a házi gyermekorvosi 

ügyelet esetén csak a szolgáltató volt feltüntetve a körzet pedig nem. Ebben az esetben 

módosítottuk a rendeletet, hogy Szerep község egy körzetet jelent. Nem szükséges rendeleti 

szinten szabályozni azt hogy melyik szolgáltatóval kötünk szerződést. Ez hatályon kívül lett 

helyezve. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

tervezetet, megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete 

 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló  

9/2016.(VII.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani 

Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

(1) Szerep Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

9/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-át megelőző alcím helyébe 

következő rendelkezés lép: 

 

„Fogorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzetei” 

 

(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép: 
 
 „ (1) A Képviselő-testület a lakosság fogorvosi alapellátását és fogorvosi ügyeleti 

ellátását – életkori megosztás nélkül egy (vegyes) fogorvosi körzetben biztosítja.” 



(3) Hatályát veszti a Rendelet 

2. § (2) bekezdésében „az Armilodent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött 

feladatellátási szerződés alapján” szövegrész. 

2. § 

 

(1) A Rendelet 4. §-át megelőző alcím helyébe következő rendelkezés lép: 

 

„Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás körzetei” 

 

(2) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 

„4.§ 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Szerep Község 

Önkormányzata egy körzetben biztosítja, amely magában foglalja Szerep község teljes közigazgatási 

területét.” 
 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

Szerep, 2017. január 8. 

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

     polgármester                                                                                     jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésének napja. 

   Keserű László 

   jegyző 

 

7./ Előterjesztés ingatlan eladásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A történet mindenki számára ismert a telekhatár nem úgy van ahogy papíron. A 

földhivatal nem vezette át az elektronikus nyilvántartásba azt hogy a telek egy részét eladta az 



önkormányzat. Kicsi marad a terület megosztás után. A Rácz B. u. 47. szám alatti ingatlant 

elfogadta a Digi Kft, változatlan áron. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Semmi sugárzó hatása nem lesz ennek a toronynak? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem hiszem, a telefontorony mellett élünk már hosszú évek óta és senkinek semmi baja 

a településen. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Rendbe teszi a földhivatal a bejegyzést? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Rendezni kell, de igazából nem sok mindenre tudjuk használni azt a kis részt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés? Amennyiben nincs úgy kérném a bizottság javaslatát. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot 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 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

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

 

31/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Szerep Rácz B. u. 

47. szám alatti, szerepi 145 hrsz-ú ingatlant, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. részére 

felajánlja megvásárlásra 900.000.- Ft, azaz Kilencszázezer forint összegért. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

8./ Előterjesztés a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottságok összevont ülés keretében már megtárgyalták ezt a napirendi pontot. A 

táblázat alapján sorba haladva kérem jelezze aki érintett és ezután szavazunk a bizottságok által 

javasolt összegekről. Szerepi Gazdakör Gazdabál költségeihez hozzájárulás 100 ezer forint 

összegben. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Bácsó Balázsné 

ne vegyen részt? A Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bácsó Balázsné 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Gazdakör támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Gazdakör pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

33/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Gazdakör pályázatát a II. Gazdabál megszervezéséhez. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő pályázat Szerepi Gazdakör Hagyományőrző Aratónap és Verseny 

megszervezése. Az aratónap nem kerül megszervezésre az idén, így 0 Ft-tal javasolta támogatni 

a pályázatot mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Bácsó Balázsné 

ne vegyen részt? A Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bácsó Balázsné 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Gazdakör támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 0.-Ft összeggel kívánja támogatni a 

Gazdakör pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

35/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 0.-Ft, azaz Nulla forint összegben támogatja 

a Gazdakör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerepi Sorsfordítók Egyesület romanap rendezvény lebonyolításához adta be 

pályázatát a bizottságok által javasolt összeg 100.000.-Ft. Aki ezzel egyetért megkérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

36/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Sorsfordítók Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerepi Polgárőrség, 2017 évi működésük kapcsolatos költségekhez kértek támogatást. 

A bizottságok által javasolt összeg 300 ezer forint. 

 

Szabó László képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Szabó László ne 

vegyen részt? A Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Szabó László képviselőnek 

a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Polgárőrség támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 300.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Szerepi Polgárőrség pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem szavazzon. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

38/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 300.000.-Ft, azaz Háromszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Polgárőrség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerepi Református Egyházközség programsorozat és virágvasárnapi koncert 

lebonyolításához kért támogatást. A bizottságok által javasolt összeg 400 ezer forint. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Győri Balázs és 

Mile Tünde Enikő ne vegyen részt? A Képviselő-testület 7 tagjából 5 fő vett részt a 

szavazásban, a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs és Mile 

Tünde Enikő képviselőknek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó 

bejelentését, az érintettet kizárja a Szerepi Református Egyházközség támogatásáról szóló 

döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 400.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Szerepi Református Egyházközség pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem 

szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

40/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 400.000.-Ft, azaz Négyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Református Egyházközség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 



Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerepi Birkózó Egyesület 2017. évi működésükkel kapcsolatos költségekhez kért 

támogatást. A bizottságok által javasolt összeg 200 ezer forint. Bejelentem az ügyben a 

személyes érintettségemet. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Tóthné Verő 

Tünde ne vegyen részt? A Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő vett részt a szavazásban, a 

javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

41/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóthné Verő Tünde 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Birkózó Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Szerepi Birkózó Egyesület pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem szavazzon. 

A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

42/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Birkózó Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerepi Nyugdíjas Egyesület nyugdíjas találkozó lebonyolításához kér támogatást. A 

bizottságok által javasolt összeg 50 ezer forint. 

 

Győri Balázs polgármester 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Győri Balázs ne 

vegyen részt? A Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs képviselőnek 

a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Nyugdíjas Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Szerepi Nyugdíjas Egyesült pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem szavazzon. 

A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

44/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja a Szerepi Nyugdíjas Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 ÉKE Egyesület segély szállítmányozáshoz kér támogatást. A bizottságok által javasolt 

összeg 0 Ft, mivel az önkormányzat természetbeni juttatásként támogatja az egyesületet. Aki 

ezzel egyetért megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

45/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 0.-Ft, azaz Nulla forint összegben támogatja 

az ÉKE Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerepi Sportegyesület 2017. évi működési költségeihez kér támogatást. A bizottságok 

által javasolt összeg 500 ezer forint. 

 

Szabó László képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Szabó László ne 

vegyen részt? A Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Szabó László képviselőnek 

a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Sport Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Szerepi Sportegyesület pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem szavazzon. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

47/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Sportegyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hamvas Hagyományőrző Népdalkör cipő és vállkendő vásárláshoz kér támogatást 

pályázatában. A bizottságok által javasolt összeg 100 ezer forint. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Bejelentem az ügyben a személyes érintettségemet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Kenéz Szilvia 

Magdolna és Mile Tünde Enikő ne vegyen részt? A Képviselő-testület 7 tagjából 5 fő vett részt 

a szavazásban, a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Kenéz Szilvia Magdolna 

és Mile Tünde Enikő képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó 

bejelentését, az érintettet kizárja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör támogatásáról szóló 

döntéshozatalból. 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft összeggel kívánja 

támogatni a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör pályázatát, aki ezzel egyetért azt megkérem 

szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

49/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

9./ Előterjesztés Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 

térsége című EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívás jóváhagyására 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 5 település, egy civil szervezet és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat konzorciumban 

pályázatot kíván benyújtani a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása 

érdekében. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A képviselő-testület hozzájárul a megvalósítani kívánt pályázat benyújtásához,  

felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodást aláírására. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért a határozati javaslattal megkérem szavazzon.  A szavazáskor 7 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

50/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

1./ Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.3-16) elnevezésű pályázat 

benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának 

jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot, annak 

benyújtásával egyetért. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázat benyújtásához szükséges, jelen 

határozat 1. sz. mellékletében szereplő konzorciumi megállapodást aláírja. 

 

Határidő: 2017.03.30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

10./ Előterjesztés a 23/2017. (II.28.) önkormányzati testületi határozat kiegészítéséről 

 

Pánti Zoltán aljegyző 



  Egyértelművé tették hogy támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti 

kötelezettségeket és jogokat ki gyakorolja. Ki kellett egészíteni a határozatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a határozati javaslattal egyetért, megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

51/2017.(III.28.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2017. (II. 28.) önkormányzati 

testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

A Képviselő-testület felhatalmazza Püspökladány város polgármesterét arra, hogy 

- a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számú, „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján 

támogatási kérelmet nyújtson be, és 

- a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és 

jogokat gyakorolja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

11./ Különfélék 

 

Varró Géza képviselő 

 Nagy Lajos a Szerep Rácz B. u. 61. szám alatti házát megvásárlásra ajánlotta fel. 

 

Szabó László képviselő 

 Megnéztük, viszonylag jó állapotban van. Gáz, villany ki van kötve, a 

melléképület bontásra vár. Víz van az udvaron. Viszont 350 ezer forintot nem adnék érte. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A visszakötés díja is rengeteg pénzbe kerülne. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mire hasznosítanánk ha megvennénk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Balogh Gyula járt nálam személyesen egy EFOP pályázat kapcsán, itt volt még 

Kenéz Szilvia és Szabó László képviselők. Meglévő ingatlan felújítására lenne lehetőség a 

pályázaton belül. 

 

Szabó László képviselő 

 Tutira ígérte a pályázatot, használt ingatlan felújítása történne meg és szociális 

bérlakásként funkcionálna. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagy Lajos nem akar engedni az árból. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 



 Erről írásbeli előterjesztés kellene. akkor tud vele érdemben foglalkozni a 

képviselő-testület. 

 

Varró Géza képviselő 

 Akkor jelzem neki, hogy írásban adja be a lakás eladási szándékát. 

 

Győri Balázs polgármester 

 Alá is kellene annak falazni. 

 

Varró Géza képviselő 

 Megnéztük a házat és alá falazni nem kell. 

 

Szabó László képviselő 

 A fürdőszoba is kialakítható. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Később vissza térünk erre. A Keletköz fogja össze a pályázatot. Ott kell 

megvalósulnia a pályázatnak ahol a legtöbben laknak, szegregátum van. Az ott lakók bevonása 

lenne a cél.  

 

Varró Géza képviselő 

 A másik dolog amit megemlítenék a hirdetőtábla elhelyezése. 

 

Szabó László képviselő 

 Már beszéltünk róla hogy az iskola sarkánál viszonylag védett és látható helyen 

lenne. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor ez megoldódott. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Mivel lesz leburkolva a hivatal előtti parkoló? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mart aszfalttal szeretnénk leburkolni. Amennyiben nincs más hozzászólás, az 

ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1529 órakor bezárta. 

 

k.m.f. 

 
 


