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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. május 30-i ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:69-77 

 rendeletei: 10-13 

 

 

 

 

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 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

/Az anyag 2017. május 26-án kerül kézbesítésre/ 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról 

/Az anyag 2017. május 26-án kerül kézbesítésre/ 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

jelentés elfogadásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális és szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

7./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2016. évre vonatkozóan 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

8./ Előterjesztés a közkifolyós vízhasználatról, vízhasználat díjának 

megfizetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályiról szóló 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Előterjesztés az ebrendészeti telep működési szabályzatának 

módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés beszerzési szabályzat elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

12./ Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

13./ Különfélék 
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H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

69/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 30-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

70/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva  

 

1. az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

71/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Segítő Kezek 

Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális 

és szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

72/2017.(V.30.) sz. határozat: 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2015. (XII.16.) önkormányzati testületi 

határozata alapján, figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§-ában foglaltakra, jóváhagyja a 

2016. évi éves belső ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló jelentést.  
  

Határidő:  azonnal  

Felelős:        Tóthné Verő Tünde polgármester  

  Keserű László jegyző  

 

73/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évre 

vonatkozó Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 
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74/2017.(V.30.) sz. határozat: 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ebrendészeti telepének működési 

szabályzatának 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép. 

 

2. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete maximum havi 5 db kutya 

elhelyezését biztosítja az ebrendészeti telepen, más település közigazgatási területén 

befogott kóbor kutyák vonatkozásában. Ettől csak külön egyeztetés alapján lehet eltérni. 

 

Határidő: 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

75/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal beszerzések lebonyolításának szabályzatát alkalmazza Szerep Község Önkormányzat 

beszerzéseinek lebonyolítására.   

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

76/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2015. (VI. 30.) számú határozatával 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és 

Szerep Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát elrendeli.  

  

Határidő:  2017. október 31.  

Felelős:       Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

77/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem tartja szükségesnek rendelet alkotását 

avar és más kerti hulladék szabadtéri égetése tárgyában. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30-i üléséről, 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Tanácskozótermében, 

Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna, Bácsó Balázsné, 

Mile Tünde Enikő, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

        Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

        Fóriánné Bácsi Tünde központvezető 

        Koncz Tiborné nappali ellátás vezető 

        Rácz Eszter családsegítő  

        Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

    

  

Távol tartózkodik: Győri Balázs képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.05 órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Üdvözölte az ülésen megjelenteket, aljegyző urat, intézményvezető asszonyt, a szakmai 

egységek vezetőit, valamint Rácz Esztert a családgondozónkat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van. A következő napirendi pontra tennék javaslatot. 
 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

/Az anyag 2017. május 26-án kerül kézbesítésre/ 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról 

/Az anyag 2017. május 26-án kerül kézbesítésre/ 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 

elfogadásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális és szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

7./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2016. évre vonatkozóan 

Előterjesztő: Keserű László jegyző 

8./ Előterjesztés a közkifolyós vízhasználatról, vízhasználat díjának megfizetéséről 

szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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9./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályiról szóló rendelet 

hatályon kívül helyezéséről. 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Előterjesztés az ebrendészeti telep működési szabályzatának módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés beszerzési szabályzat elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

12./ Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

13./ Különfélék 

 

 

Megkérdezte van-e valakinek egyéb javaslata, kiegészítése az előterjesztett napirendi 

pontokkal kapcsolatban? Annyi kérésem lenne hogy az 1. napirendi pont után az 5. és 6. 

napirendi ponttal folytassuk, ha már a vendégeink megérkeztek. Valamint azt követően először 

a beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról kerüljön 

megtárgyalásra, majd az előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról.  A szavazáskor 5 képviselő volt jelen.  A jelenlévő képviselők a napirendi 

pontokat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.  

 

 

69/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 30-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

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-i döntésről a tájékoztatást megküldtük Dózsa Ferencnek. Április 27-i 

döntésről a Püspökladányi Tűzoltóparancsnokságnak a beszámolójuk elfogadásáról a határozat 

kivonatot megküldtük. Ugyanekkor a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 

pályázata beadásra került. Önkormányzati tulajdonú víziközművagyon vagyonértékelését 

elfogadtuk és a tájékoztató megküldése megtörtént. A társulási megállapodás módosítását 

elfogadtuk és megtörtént a tájékoztatás. A használati megállapodás aláírása megtörtént.  

Április 29-én megtartottuk a Méses Nap-ot ami ismét nagyon jól sikerült, én úgy érzem. Május 

2-án a Bihar-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesületnél volt egy megbeszélésünk, amin Szilvivel 

közösen vettünk részt, a fejlesztési lehetőségekről volt szó, pályázati lehetőségekről. Május 3-

án egyeztettünk a vízügyi tervezővel, folyamatban van a településnek a belvízelvezető 

rendszerére működési engedély kérése, mert ideiglenes volt ami lejárt. A tervei elkészültek, 

valamint a Csicsó csatornán egy másik átjárót kell készítenünk amibe a TIVIZIG beleszólt, 

hogy azaz ő karbantartásukban van. 17 éve színüket sem láttam, mert mindig az Önkormányzat 

tartja karban, de ettől függetlenül ők a tulajdonosok, illetve tulajdonosi hozzájárulás kell tőlük. 

Meg kellett terveztetnünk, engedélyt kell rá kérni, mert különben feljelentenek minket. Ez 

megint egy jó pár 100 ezer forintunkba belekerül, aminek a fedezetét a mezőőri hozzájárulásból 

látunk, amit a gazdáktól fogunk látni. Május 18-án Rácz Endre szervezésével a D1 televízió 
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volt kint a településünkön, ahol a helyi értékeinket, látnivalóinkat, civil szervezeteinket 

mutatták be. Május 20-án szombaton egy állatvédő egyesület jelentkezett be, akik sok kutyánkat 

segítettek elhelyezni menhelyekre. Május 22-én a Megyeházán volt a TOP-os pályázatokról 

egy tájékoztató, szerződéskötésről, közbeszerzésről, illetve az eljárásrenddel kapcsolatban. 

Május 23-án a Közlekedés Felügyeletnél volt egy közös megbeszélés a Sárrétudvaritól javításra 

kerülő közútnak a megbeszélése, ami a települést jelző táblánkig fog menni. Illetve ami megint 

gondot okoz, hogy a buszmegállót ami Szabó Tündiék oldalában van azt előrébb akarják hozni, 

ahhoz kérek egy helyszíni egyeztetést. Kiszélesítik az utat ahol a busz majd meg fog állni. A 

másik oldalon jó helyen van a buszmegálló, valamint ami most két oldalt van parkoló rész, azt 

is le fogják aszfaltozni végre. Május 24-én Berettyóújfaluban volt a Bihar-Sárrét 

Vidékfejlesztési Egyesületnek taggyűlése. Május 26-án Sáp 800 éves évfordulója alkalmából a 

Megye gyűlés ott ülésezett. 27-én Polgárőr találkozó volt Püspökladányban ahol nekünk is egy 

polgárőrünk bronz elismerésben részesült a Megyétől. 29-én Püspökladányban társulási tanács 

ülés volt. A Nemzeti Köznevelési Intézet szervezett egy tanulmányutat 30-31-ére amin a helyi 

értékeket szeretnék bemutatni, valamint jó gyakorlatokat kívánnak mutatni, Győri Balázst 

kértem meg hogy vegyen részt. Több települést jártak körbe, borsodi részeken. Tapasztalatokat 

gyűjt, kellett készíteni egy kis bemutató filmet a településről. Népszerűsít minket. Amiről 

szeretném tájékoztatni a képviselőket. 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy nagyon szép, részletes beszámolót kaptunk, a bizottságunk megtárgyalta. 

Valamilyen szóbeli kiegészítésetek van e?  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Részletes nagyon, köszönjük a beszámolót. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság megtárgyalta és elismeréssel szeretnénk szólni. Végig 

olvashattuk, betekintést nyerhettünk a munkátokba, nem egyszerű senkinek sem a feladata, jó 

sok munkát igényel, de egy szép hivatás, továbbra is jó munkát kívánunk nektek.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Főleg így, hogy a járás egyik leghátrányosabb helyzetű települése vagyunk és talán az 

egyik legproblémásabb, úgyhogy nem kevés munkát igényel ez, úgy a helyben dolgozóktól, 

valamint a központtól. Mindemellett egy aprólékos, részletes nagyon szép beszámolót kaptunk. 

Kérdés? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Kérdezném, hogy ti láttok valamiféle aprócska változást a jövőre nézve? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Milyen szempontból? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Küszködünk és mintha nem csökkennének a problémák. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Igaz nem tőlem kérdezted, de hagy válaszoljak már rá, a roma nemzetiségi 

önkormányzattal kapcsolatosan is. Tudjátok hogy decemberben elindítottunk polgármester 

asszonnyal és aljegyző úrral egy ilyen kis fórumot a település helyzetével kapcsolatosan. 

Nekem az a tapasztalatom, hogy az elmúlt 5 évben - hiányoltam hogy az iskola részéről Laci 

volt itt egyébként, a roma önkormányzattól sem volt itt senki, Rózsás Krisztián még gyűlésekre 

sem jár, ilyen fórumokra sem, pedig nagy szükség lenne rá hogy ott legyen. Az elmúlt 5 

hónapban nagy változást tapasztalok. Nekem ez a 10 éves tapasztalatom egyébként. Nagyon jól 

előre haladtunk, nagyon sok mindent csináltunk, sokat dolgoztatok, meg segítettetek, ezt én 

nagyon köszönöm. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

A gyermekvédelmen belül nehéz rövid időn belül sikereket elérni, hosszú távon 

jelennek meg az eredmények. Azért vagyunk nehéz és könnyű helyzetben is mert sűrűn 

találkozunk, olyan gyakoriak a megbeszélések, hogy akkor amikor a kötelező gyermekjóléti 

beszámoló van akkorra már minden jelentős dolgot megbeszéltünk egymással. Nagyon fontos 

a gyermekvédelemben, hogy folyamatosan naprakész információkkal rendelkezzünk, mert 

akkor lehet jó döntéseket hozni. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 Az eredmény nehezen mérhető, gyakorlatilag az eredmény azt mi úgy szoktuk mérni 

hogy a védelembe vétel száma ha csökken az már eredmény. Illetve, ha a kiemelések száma 

csökken az is egy eredmény. Az elmúlt 20 év alapján nem volt csecsemő- és gyermekhalálunk 

és ez is nagy eredmény. Erre nagyon oda figyelünk a jelzőrendszer tagjaival, óvoda, iskola, 

védőnő, háziorvos, gyermekorvos. Ennek köszönhetően az együttes munka eredményeképpen 

kiküszöböltük az olyan gondokat ami esetleg a médiát idehozná. Így eredményesebb a 

tevékenységünk, ha nincs különösebb probléma.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Amire Szilvi te gondolsz, hogy jobb lett-e, jelzem hogy más irányba haladunk, tehát 

szaporodik a gyermek létszám, a gondozotti létszám. 

 

Koncz Tiborné nappali ellátás vezető 

 Szerepen az iskola biztos megmarad, mert állandóan azt hallom, hogy Szerepen egyre 

több a kismama. A sikereket annak is köszönhetjük hogy az önkormányzat nagyon pozitívan 

áll minden olyan helyzethez ahol probléma van. Azonnal reagál az önkormányzat és a 

lehetőségeit keresi. 

A Központtal kapcsolatban néhány szót szólnék, 2016. január 1-el megalakult és különvált a 

Gyermekjóléti Szolgálattól, azért 1 évre vissza tudunk tekinteni, hogy ennek milyen volt a 

hozadéka. Szerintem Szerep nem jelentett különösebb problémát ilyen szempontból mert jó volt 

az együttműködés. Jó volt az is a településen hogy ötletek és javaslatok születtek amiket végig 

is vittünk és közös munkával tudtunk hatni a családokra. Szerintem ez rendkívül eredményes 

volt. Voltak olyan települések ahol nem volt ilyen zökkenőmentes a Központ és a Szolgálat 

különválása után a kapcsolat, de itt a legjobbakról számolhatok be. Példaértékű volt az a 

csapatmunka is amivel együtt dolgoztok, dolgoztunk velünk hogy eredményeket tudjunk elérni, 

reméljük ez a jövőben is így marad. Egymás nélkül nem tudunk eredményeket elérni.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban is. 
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Koncz Tiborné nappali ellátás vezető 

 Vannak problémák és megdöbbentő családi helyzetek, de rugalmasan kezeli a település 

ezeket, mert látjátok és igyekeztek a legjobbat kihozni az adott helyzetből. Szerintem pozitív a 

hozzáállás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szakmai ártalom, szerintem mindenkinél. 

 

Varró Géza képviselő 

 Kisfalu vagyunk ahol mindenki ismeri egymást. 

 

Koncz Tiborné nappali ellátás vezető 

 Nem biztos hogy ilyen rugalmasan meg együttműködve, azonnal a szakmai csapat 

összejön és megpróbáltok az adott problémára megoldást keresni, és ezt itt Szerepen nagyon 

intenzíven tapasztaltam.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Gondozottak terén is meghallgattam több családot is és jelen pillanatban, ezt 

tapasztalom. 

 

Koncz Tiborné nappali ellátás vezető 

 A segítő szándékot látják és nem felülről jövő parancsolgatás és utasítgatás van, hanem 

egy jó szándék, útmutatás van amivel ők is tudnak változtatni az életükön. Aki akar segítséget 

az kap. Van akit erőteljesebben kell nyüstölni mert egyébként nem változtatna. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Először mondom ezt, de igyekeznek hosszú évek óta. 

 

Koncz Tiborné nappali ellátás vezető 

 Meg látják, hogy nem fognak ott maradni mert úgysem hagyja a település vezetősége, 

meg szakemberei. Megkapják a noszogtatást. Ahol nincs más választás ott viszont lépnünk kell 

sajnos. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mi köszönjük tényleg nagyon jó, megfelelő szakmai segítséggel, megfelelő 

csapatmunkával dolgoztok azon hogy javítani tudjunk a település lakosainak az életén. A segítő 

szándék, azért is mondtam hogy szakmai ártalom, mivel szerencsés vagy szerencsétlen 

helyzetben vagyunk, hogy a képviselők zöme ugyanúgy tagja a jelzőrendszernek is. Jobban 

benne vagyunk a problémákba. Átérezzük, látjuk és mi is egy élhetőbb, jobb települést 

szeretnénk, ezt pedig úgy tudjuk elérni, ha a gyerekeket és szülőket arra tereljük, hogy jobb 

legyen nekik is. Aki a gyermekjóléti és családsegítő beszámolót elfogadja akkor kérnék egy 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

70/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva  
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3. az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

3./ Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális és szakmai tevékenységéről 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

A másik pedig a szociális ellátások bemutatása volt amibe szintén egy nagyon részletes 

minden munkát leíró összefoglaló anyagot kaptunk. Ezzel kapcsolatban valami kérdés? 

Kiveséztük ezt már alaposan. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A helyi sajátosságokat is kiemeltük, hogyan haladjunk előre. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon jó hogy a jelzést mindig kapjuk a normatívák alakulásáról, mi is megpróbáljuk 

arra ösztönözni a dolgozókat, illetve odafigyelünk hogy valóban teljesüljenek a normatívák, ne 

maradjunk le, tudjuk hozni az előírásokat. Ahogy nő a normatíva, több dolgozóra van szükség, 

ugyanúgy helyi lakosoknak adunk munkalehetőséget. Még mindig ami hiányzik az a kerékpár. 

Kéthete elmentek, kiválasztották, leszámlázták de még nincs kifizetve. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 Köszönöm a jelzést, mert erről nem tudtam.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Icával mi heti kapcsolatban vagyunk, meg szoktuk beszélni a dolgokat, ilyen apróságok 

előjönnek, de a szakmai és tárgyi feltételek adottak.  

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 Köszönöm szépen, ha visszamegyünk akkor lépek ez ügyben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó, köszönöm szépen. Kérdésetek ezzel kapcsolatban. 

 

Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető 

 Segítjük a dolgozóinkat azzal hogy használt kerékpárokat juttattunk a munkavégzéshez, 

hogy ne okozzon gondot a tevékenységben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A legnagyobb problémát a kerékpárok okozták, ugyanis anno nagyon régi dolgozó 

kerékpárja is készleten volt, mi is adtunk egy használt kerékpárt és ígértem még egyet. Kettőt 

vásárol a Segítő Kezek, így a házigondozóknak biztosított lesz, hogy mindenki el tudjon menni 

a gondozottakhoz. Ha nincs más kérdés akkor én szavazásra tenném fel. Aki elfogadja a 
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beszámolót kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen.  A jelenlévő képviselők 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 

71/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Segítő Kezek 

Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szociális 

és szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon szépen köszönjük hogy eljöttetek. 

 

4./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt megtárgyalta tegnap a Gazdasági és Ügyrendi bizottság, pénzügyi vezető itt volt, 

megbeszéltük, átnéztük.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Részletesen megbeszéltük tételről tételre. Elfogadásra javasolja a bizottság a képviselő-

testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Szavazásra teszem fel. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen.  A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 
 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 
 

Az önkormányzat bevételei és kiadásai 

 

1. § 
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(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az 

önkormányzat 2016. évi beszámolóját 

 

 

a) 499 759 000 Ft költségvetési bevétellel, 

b) 171 170 000 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 532 587 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

 c/1) 512 853 000 Ft működési kiadással  

 c/2) 18 557 000 Ft önkormányzati felhalmozási kiadással 

 c/3) 1 177 000 Ft intézményi felhalmozási kiadással 

d) 138 027 000 Ft finanszírozási kiadással 

 

hagyja jóvá. 

 

2. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolója bevételi főösszegének 

előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet 

szerint fogadja el. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójában a címenkénti működési 

kiadási előirányzatok teljesítését, valamint a létszám alakulását a 2. melléklet 4., 11., 14., 17., 

20., és 23. oszlopai szerint állapítja meg.  

 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójában a felhalmozási kiadásait - 

feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 

 

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre teljesített bevételeinek és kiadásainak 

összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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(5) A képviselő-testület az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak 2016. évi 

alakulását az 5. mellékletben foglaltak alapján állapítja meg. 

 

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági 

tagolásban a 2016. évi működési, felhalmozási bevételeiről és kiadásairól a 6. melléklet szerint 

állapítja meg. 

 

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójában szereplő, a pénzeszköz 

változásokról szóló kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el. 

 

(8) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatai, kezességvállalásai, adósságállománya 

alakulását évenkénti bontásban és összesítve, valamint a várható saját bevétel 50%-ának 

alakulását a 8. melléklet szerint állapítja meg. 

 

(9) A képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

30. § (1) és (2) bekezdése szerinti 2016. évi vagyonkimutatást a 9.1 melléklet szerint hagyja 

jóvá. 

A képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

30. § (3) bekezdése szerinti 2016. évi vagyonkimutatást a 9.2 melléklet szerint hagyja jóvá. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatásának szöveges indoklását a 

9.3 melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 10.1 melléklet szerint állapítja 

meg és a kötelezettséggel terhelt maradványt az önkormányzat és az intézménye részére a 10.2 

mellékletben szereplő feladatokra visszahagyja. 

 

(11) A képviselő-testület az önkormányzat által 2016. évben adott közvetett támogatásokat a 11. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

 

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának rendeletében az  

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó 

mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 12. melléklet szerint hagyja 

jóvá. 
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(13) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának rendeletében az  

önkormányzat adósságállományának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

91.§ (2) b) pontja szerinti kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolójának rendeletében az  

önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekről szóló, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) d) pontja szerinti kimutatását a 14. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését 2017. május 30-án 16.00-kor lép hatályba. 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

5./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is megtárgyalta a bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezt is elfogadásra javasolja a bizottság a képviselő-testület felé. A kérdéseit mindenki 

feltehette. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Tegnap mindent megbeszéltünk. Akkor szavazásra teszem fel, aki 

az előterjesztést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen.  A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 
 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 
 

1. § 

 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

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

az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

 

a) 613 838 000 Ft költségvetési bevétellel 

b) 149 217 000 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 609 729 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 500 535 000 Ft működési kiadással 

c/2) 109 194 000 Ft önkormányzati és intézményi felhalmozási kiadással 

d) 153 326 000 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg.” 

 

2. § 

 

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

„(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 798 000 Ft előző évi működési 

maradványt von be az önkormányzat. 

A folyószámla hitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester 

jogosult.” 
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3. § 

 

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

 

4. § 

 

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

 

5. § 

 

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

 

6. § 

 

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

 

7. § 

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

 

8. § 

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

hatályát veszti. 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 
 

 

6./ Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 

elfogadásáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szintén átbeszéltük, átnéztük, bizottság tárgyalta. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság tárgyalta, átnéztük a belső ellenőrzési intézkedéseket, az intézkedési terv 

készítése már folyamatban van, ami kérés volt a bizottság részéről, hogy utóellenőrzést kérjünk 

majd, hogy intézkedési terv mennyire valósult meg. Erre majd decemberben tudunk visszatérni. 

 

Szabó László megérkezett az ülésterembe. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Illetve én jeleztem Erikának, hogy a szabályzatok nem teljesen tökéletesek, beszéltem 

vele, elmondta, hogy Püspökladánynak is most van átdolgozás alatt és mondtam nézzük meg 

itt is amiket kifogásolt a belső ellenőrzésben, hogy kerüljenek kijavításra. Akkor én javaslom 

elfogadásra az előterjesztés alapján. Belső ellenőrzéskor egy utóellenőrzést fogunk kérni. 

Ugyanúgy ahogy az óvodánál is megkértük, ott van kijavításra kerültek, jól működik. Aki 

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

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

hozták: 

 

72/2017.(V.30.) sz. határozat: 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2015. (XII.16.) önkormányzati testületi 

határozata alapján, figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§-ában foglaltakra, jóváhagyja a 

2016. évi éves belső ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló jelentést.  
  

Határidő:  azonnal  

Felelős:        Tóthné Verő Tünde polgármester  

  Keserű László jegyző  

 

 

 

7./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról 2016. évre vonatkozóan 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az írásos előterjesztést megkaptuk, Zolit megkérem hogy pár szót szóljon. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Álláspontom szerint a közös hivatalt Püspökladánnyal közösen lehet jól működtetni. A 

kollegákkal meg vagyok elégedve, mind amellett hogy egy kis létszámú apparátusról 

beszélhetünk. Bizakodó vagyok teljes mértékben. Nekünk az a feladatunk, hogy adott területen 

ugyanazt a szolgáltatási színvonalat biztosítsuk a lakosoknak, mint más településen és ezt csak 

úgy tudjuk biztosítani, ha megfelelő gyakorlattal rendelkező személyeket foglalkoztatunk, akár 

részmunkaidőben is. Ebben látom a jövőképet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdésetek, véleményetek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Polgármester asszonnyal is ugyanezen a véleményen voltunk, az elmúlt évek 

tapasztalata alapján, és azért is indultunk el ezen a területen, hogy szükségünk van egy 

szakemberre, kértük hogy aljegyző úr legyen itt egy darabig, mert nagyon sok ügy van mindig. 

Nagyon köszönöm, hogy itt vagy nekünk. Mint amit elmondtam a Gyermekjóléti Szolgálatnál 
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is, ugyanúgy látom mert itt dolgozom, szinte napi kapcsolatban vagyok a hivatallal, hogy látszik 

az elmúlt hónapok munkája. A belső ellenőrzés alapján is látszik, az amit 3 éve 

megfogalmaztunk, hogy szakemberre lenne szükségünk, gazdasági szakemberre 

mindenképpen. A belső ellenőrzésben is az van hogy 6 főt foglalkoztatunk, 2 főt heti két 

alkalommal. Először azt az ígéretet kaptuk hogy a gazdasági szakember, pénzügyes minden hét 

kijön. Nem tudom hogy az utóbbi 1 évben ez hogyan történt meg, ti jobban érzékelitek. A 

dolgozóink ilyen szempontból, ez le is van írva, most kerítettem elő, hogy sajnos vezetői 

irányítás nélkül dolgoznak a pénzügyön a lányaink. Nem tudom hogy kapnak instrukciókat, de 

én napi szinten tapasztalok dolgokat, segítséget nagyon keveset kapnak. Mi legyen a jövőre 

nézve, meg kellene beszélnünk hogyan próbáljuk meg Ladánynak a segítségét kérni. Azt látom 

mindenki teszi a dolgát és egyértelmű, tavaly augusztus óta, mióta aljegyző úr itt van azt látom 

mindenki teljes gőzzel dolgozik, teszi a dolgát, nagyon szépen haladunk. Csak a problémák 

vannak, ezek nem szűnnek meg, ezeket valamilyen szinten orvosolnunk kellene. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek? Magam abban reménykedem, tehát pénzügyi dolgozó ami nagyon 

fontos lenne, nagyon azt rebesgetik, hogy a nyugdíjasokat vissza lehet hívni dolgozni. Nekünk 

szert kellene tenni egy megfelelő végzettségű szakemberre, akit nyugdíj mellett tudnánk 

foglalkoztatni. Pénzbe egy kicsit kevesebbe kerülne, ez lenne a megoldás. Van-e még kérdés? 

Aki a beszámolót a közös önkormányzati hivatal működéséről elfogadja, megkérem szavazzon. 
A szavazáskor 6 képviselő volt jelen.  A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

73/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évre 

vonatkozó Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

 

Mile Tünde Enikő 15.50 órakor elhagyta az üléstermet. 

 

8./ Előterjesztés a közkifolyós vízhasználatról, vízhasználat díjának megfizetéséről 

szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is megtárgyalta a bizottság, mi is kiveséztük, egyedül Laci nem volt itt. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, mivel magasabb szintű 

jogszabály rendelkezik róla. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, megkérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen.  A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 
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 SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete 

a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről szóló 

14/2014 (XI.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Hatályát veszti a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről szóló 
14/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelet.  

 
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: 

 

9./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályiról szóló rendelet 

hatályon kívül helyezéséről. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta a Népjóléti bizottság, a bizottság javaslata is az volt helyezzük hatályon 

kívül a rendeletet. Lejárt a hatálya, erre az évre ha lesz támogatás új rendeletet kell majd 

alkotnunk. Kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért megkérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 
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SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete 

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 

17/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Hatályát veszti a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 17/2016. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet.  

 
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: 

 

10./ Előterjesztés az ebrendészeti telep működési szabályzatának módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azért van szükség a módosításra, hogy a többi önkormányzattal egy együttműködési 

megállapodást tudjunk kötni és a ténylegesen nekünk pénzbe kerülő díjakat be tudjuk vezetni, 

valamint le tudjuk szabályozni az általuk hozott kutyák számát is. Gondolom átnéztétek a 

költségeket, tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A határozati javaslatot elfogadta a bizottság és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat? Amennyiben nincs aki elfogadja a határozati javaslatot, megkérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
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74/2017.(V.30.) sz. határozat: 

3. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ebrendészeti telepének működési 

szabályzatának 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. számú melléklete lép. 

 

4. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete maximum havi 5 db kutya 

elhelyezését biztosítja az ebrendészeti telepen, más település közigazgatási területén 

befogott kóbor kutyák vonatkozásában. Ettől csak külön egyeztetés alapján lehet eltérni. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

11./ Előterjesztés beszerzési szabályzat elfogadásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta bizottság, valamint teljesen a püspökladányi minta lett átvéve, 

szakember problémánk van, így igénybe kell vennünk a ladányi hivatal dolgozóit az előkészítés 

során. A döntéshozó ugyanúgy a képviselő-testület marad. A bizottság döntése? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadja a határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 

felé.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslattal megkérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 

75/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal beszerzések lebonyolításának szabályzatát alkalmazza Szerep Község Önkormányzat 

beszerzéseinek lebonyolítására.   

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

 

12./ Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Népjóléti bizottság tárgyalta, módosítani szükséges illetve felül kell vizsgálni a 

szegregátumoknak a bevezetése miatt, mert a KSH adatai ezt erősítették meg. Kérdésetek, 

véleményetek. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Javasoljuk a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért a határozati javaslattal, megkérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 

jelen.  A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

76/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2015. (VI. 30.) számú határozatával 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és 

Szerep Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát elrendeli.  

  

Határidő:  2017. október 31.  

Felelős:       Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

13./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aljegyző úrnak lenne egy kötelező feladata. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Kaptunk egy levelet a Megyei Kormányhivataltól, melynek a tárgya: tájékoztatás 

rendelet alkotásra irányuló kezdeményezésről. Felolvasnám a levelet. /A levél felolvasásra 

került./ Az avar és más hulladék szabadtéri égetése vonatkozásában meg van a képviselő-

testületnek a lehetősége, hogy rendeletet alkosson. Az SZMSZ-ünk alapján rendelet alkotást 

kezdeményezhet polgármester, képviselő, képviselő-testület bizottsága, vagy a jegyző. Az avar 

égetéssel kapcsolatban fontosnak tartanám megemlíteni, hogy jelenleg belterületen senkinek 

nem lehet tüzet gyújtani. Az avar égetés tilos. Külterületen lehet avarégetés a tűzoltóság külön 

engedélyével. A Környezetvédelmi Hatóságot kell megkeresni a vélemény kérés miatt. 

Szerintük a komposztálás a megoldás erre. Szerepen megoldott a zöldhulladék gyűjtése, a 

hulladék rendeletben kijelöltük a zöldhulladék gyűjtő helyet. A képviselő-testületnek a döntése 

hogy szükségesnek tartja-e a rendelet megalkotását. Amennyiben igen meg kell határozni 

milyen szempontokat akar érvényesíteni a rendelet alkotásnál. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Először is akarunk-e rendeletet. 

 

Varró Géza képviselő 

 Nem. 

 

Szabó László képviselő 

 Szerepi viszonylatban nincs túl sok értelme a rendelet alkotásnak.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki úgy gondolja ne alkossunk tűzgyújtási rendeletet, kérem szavazzon. A szavazáskor 

5 képviselő volt jelen.  A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

77/2017.(V.30.) sz. határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem tartja szükségesnek rendelet alkotását 

avar és más kerti hulladék szabadtéri égetése tárgyában. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Szabó László képviselő 

 Van a településen több olyan ingatlan ami eladó vagy eladó lesz, ami szerintem nagyon 

értékes. Jó lenne ha ezekkel önkormányzati szinten kezdenénk valamit. Ezeknek az 

ingatlanoknak a sorsát gondoljuk át. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Legalább két ingatlanról van szó, ami itt van a központban, el kellene gondolkoznunk 

mit kezdjünk velük.  

 

Szabó László képviselő 

 Nem mindegy hogy a falu központja hogy néz ki szerintem. Nekem ez a véleményem. 

Meg kell próbálni lefaragni az árakból és ezeket az ingatlanokat részletre megvásárolni és 

találjuk meg a lehetőségeket hogyan tudjuk ezeket felhasználni hogy nekünk is hasznunk legyen 

belőle. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezekről minél előbb kell dönteni. 

 

Szabó László képviselő 

 Felhatalmaználak Tünde, mint polgármestert hogy beszéljél a tulajdonosokkal. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Azt mondom majdnem minden áron meg kell őrizni, vásárolni ezeket az ingatlanokat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Felhatalmazunk polgármester asszony hogy eljárj, mindenképpen támogatjuk a 

kezdeményezést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Beszélek a tulajdonossal erről. Mindenki támogatja a döntést. Áttérve másra, biztos 

tudjátok hogy Érkörtvélyesről 6-8 fő honosítani szeretné magát, megérkeztek a papírok, itt 

vannak nálunk. Időpontot még egyeztetünk, két héttel hamarabb le kell jelenteni a honosítási 

eljárást. Az eskütétel után gondoltam egy ebédet, ahol a képviselők is jelen vannak.  

 

Szabó László képviselő 

 Mikor lenne ez? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudom még, de hamarosan várható. 

 

Szabó László képviselő 

 Kihívás napja lesz holnap, nagyjából összeszerkesztettem a holnapi napot. 10 órakor 

lenne a kivonulás, ezután lenne egy köszöntő, közös futás a pálya környékén. Majd közös torna, 

nyugdíjasok, brigádok közötti sorverseny. Fél 2 körül lenne az ebéd.  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 16.24 órakor az ülést bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 
 

 

            

 


