
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. október 31-i ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:132-138 

 rendeletei:17-19 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Kónya László HR igazgató 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Beszámoló a helyi egészségügyi alapellátás helyzetéről 

Előterjesztő: Dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos 

4./ Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

Előterjesztő: Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

5./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. III. negyedéves költségvetési 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés Tornaterem szennyvízkezelési költségeinek viseléséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés a díszpolgári cím adományozás tárgyú rendelet 

újraszabályozásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Előterjesztés Szerep község címeréről szóló rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés ingatlan vásárlásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

12. Különfélék 

 

 
 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

132/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 31-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



133/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a Püspökladány 

Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

134/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a helyi egészségügyi 

alapellátás helyzetéről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

135/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a tájékoztatót az önkormányzat 

2017. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

136/2017.(X.31.) számú határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolák felvételi 

körzetének véleményezésével kapcsolatos előterjesztést és a statisztikai adatok alapján 

megállapította, hogy a településen  

  

a Szerepi Kelemen János Általános Iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 9 

fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :121 fő.  

  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási intézmény 

felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében megállapítani.  

  

Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatalt.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

137/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „a Szerepi 
Tornacsarnok (4163 Szerep, Kölcsey u. 5-7)szennyvízkezelési költségeinek 
viseléséről” szóló megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
 



138/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz az Oláh 

Józsefné (4163 Szerep Nagy u. 109.) tulajdonát képező Szerep Nagy u. 59 szám alatti, 678 

hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlanra, bruttó 900.000.- Ft, azaz 

Kilencszázezer forint összegben. Vételi ajánlatát 2017. december 31-ig tartja. Az ajánlat 

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

terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 12. 31. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 31-i üléséről, 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Tanácskozótermében, 

Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Mile Tünde 

Enikő, Szabó László, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Kónya László HR igazgató (Orvosi Ügyelet) 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.14. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. A meghívóban szereplő 8. napirendi pontot, 

Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról, kérem levenni a napirendről. Valamint 

mivel megérkezett vendégünk az orvosi ügyelettől, így az ő beszámolójuk lenne az 1. napirendi 

pont. 

 

1./ Beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Kónya László HR igazgató 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Beszámoló a helyi egészségügyi alapellátás helyzetéről 

Előterjesztő: Dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos 

4./ Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

Előterjesztő: Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

5./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. III. negyedéves költségvetési 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés Tornaterem szennyvízkezelési költségeinek viseléséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés a díszpolgári cím adományozás tárgyú rendelet 

újraszabályozásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 



10./ Előterjesztés Szerep község címeréről szóló rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés ingatlan vásárlásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

12. Különfélék 

 

 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

132/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 31-i ülés napirendi pontjára 

tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Beszámoló a Püspökladány Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről 

Előterjesztő: Kónya László HR igazgató 

 

Kónya László HR igazgató  

 Üdvözlök mindenkit. Amit tudni kell rólam, hogy én kommunikálok a Püspökladány 

Orvosi ügyeletet ellátókkal, beosztásokat én készítem. 9 megyében vagyunk jelen. 200 ezer 

beteg ellátásáért vagyunk felelősek immáron. Ezt 320 orvos és minimum 400 .. kivitelezi. Ami 

inkább ide tartozna az Püspökladány orvosi ügyeletnek a működése. Az ügyelet működési 

rendjében 1 orvos, 1 ápoló és 1 gépkocsivezető látja el a tevékenységet a team munkában. 

Szerep községhez az ellátási statisztikák ugye mutatják, hogy 2016 évben 165 ellátás volt, 

ennek 60%-a volt a felnőtt ellátás, 40 %-a gyermek ellátás. Az is elmondható hogy az ellátások 

javarészében az orvosi ügyeletet felkeresték, a fennmaradó részében pedig szükséges a 

betegellátás Szerepen történő ellátása. Ezen időszak alatt cégünkhöz panasz ügyben nem 

történt. 2016. december 1. óta a saját önálló diszpécser szolgálatunk fogadja közvetlen 

hívószámon a hívásokat és ebben az esetben döntéseket hoznak. Szakképzett dolgozók látják el 

a diszpécser szolgálatot, felmérik milyen szintű ellátás szükséges az adott személy számára, 

névtől függetlenül. Ez a személyesség ami korábban ugye az orvosokkal történő családbarát 

orvosság megszűnt. Kifejezetten a betegpanasz az ami irányadó és ennek megfelelően történik 

az ellátás. Tájékoztatásul ennyit szerettem volna mondani. A Püspökladányi ügyelet 40-50%-

át helyi vagy helyben lévő körzeti orvos látja el, ami nagyon pozitív dolog. Lente Péter doktor 

úr, Nagy Lajos doktor úr sok ügyeletet lát el, valamint egy új háziorvos is aki helyi de még 

körzettel nem rendelkezik.  

 

Bácsó Balázsné bizottsági elnök 

 Köszönjük a tájékoztatást. A sürgősségi ellátást a településről hova irányítja a 

diszpécser szolgálat amennyiben szükséges? 

  

Kónya László HR igazgató 

 Karcag irányába irányítja a betegeket.  

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha valaki bemegy az ügyeletre sürgősségi ellátást igényel akkor Karcagra küldik. De ha 

kijön az ügyelet Szerepre, akkor viszont Berettyóújfaluba küldi, mert mi viszont oda tartozunk. 

 

Kónya László HR igazgató 

 Ez így van. Lakóhelyéhez tartozó ellátó intézménybe kell küldeni sürgősségi ellátás 

esetén.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt szokták meg a lakosaink, bennünket is átcsatoltak Karcaghoz, de mi kifejezetten 

kértük, hogy kerüljünk vissza Berettyóújfaluhoz. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A népjóléti bizottság tárgyalta a beszámolót, amit köszönünk szépen. Örömmel 

nyugtáztuk, hogy fejlődés is csak megfigyelhető a tárgyi feltételek területén a Kft. 

működésében. Kérdésként merült fel, ha beérkezik a beteg az ügyeletre, akkor utána a 

gyógyszer kiváltása problémákba ütközik az ügyeletes gyógyszertár nyitva tartása miatt. Ez 

mennyire lehet összehangoltabb? 

 

Kónya László HR igazgató 

 Gyakorlatilag korlátozott a patikarend, sajnos mi nem tudjuk befolyásolni. Kéréséket 

tudunk tenni. Ezért vezettük be Püspökladány telephelyen hogy depó antibiotikumokat tartunk. 

Ami azt jelenti, hogy különböző hatóanyag tartalmú antibiotikumok, lázcsillapítók, szükség 

esetén váladék oldók vannak készleten. Ez azzal jár hogy a beteg bejön, az orvos felírja a 

receptet és betegnek gyakorlatilag ott kell megvenni, kiváltani. Mint patika nem tudunk 

korlátlan mennyiségű antibiotikumot tárolni és egy-egy hosszú hétvégén, ünnepen ez akár 

kifogyhat. A gyógyszertárosnak szólunk és annak megfelelően rendelünk. Van olyan megye 

ahol a gyógyszertár akár két órára is kinyit délután ügyeleti időre. Azt megtudjuk beszélni, hogy 

amit az orvos kér az az antibiotikum legyen az ügyeleten. Szerepet illetően a távolság is hátrány 

hiszen mire beér valaki már nem biztos hogy ki tudja váltani a gyógyszert. Legyenek jelzéssel 

felénk ezt illetően, mikor lenne az az időszak amikor át tudnak menni Szerepről is ki tudják 

váltani a gyógyszert? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Inkább hétvégén van ezzel gond. 

 

Győri Balázs polgármester 

 A szerepi lakos csak saját autóval tudja megoldani, vagy ha valakivel beviteti magát.  

 

Kónya László HR igazgató 

 Minden önkormányzatnak fogunk küldeni e-mailt az aktuális ügyeleti rendről, hogy azt 

a honlapon közzé tudják tenni. Hozzátesszük a patika rendet, felvilágosításokat is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még kérdésetek? 

 

Győri Balázs polgármester 

 Úgy látom most már kellőképpen rugalmasan mennek a dolgok, nem hallok 

negatívumokat. Kezdet kezdetén sajnos volt olyan, hogy testületi ülésen negatívumokról is volt 

szó. 



 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megszokta a lakosság. 

 

Kónya László HR igazgató 

 Megpróbáljuk megkövetelni a szakmai színvonalat, ami ezután is így lesz. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A népjóléti bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót a képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja az orvosi ügyelet beszámolóját megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 

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

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

133/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a Püspökladány 

Központi Orvosi Ügyelet 2016. évi működéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Két ülés között, szeptember 27-én társulási tanács ülésen voltam. Faültetés volt a 

településen ahol túl sokan nem voltunk, a képviselők, bizottsági tagok közül sem volt mindenki. 

 

Szabó László képviselő 

 Az nap a focistákkal voltam, az is egy civil szervezet, azt is csinálni kell. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze, semmi gond, csak megjegyeztem, hogy nem volt minden képviselő jelen. 

Október 3-án a nyugdíjasokkal kirándulni voltam Szarvason, október 12-én az OTP-től voltak  

itt egyeztetésen, valamint a püspökladányi fiók vezetője is jelen volt. Ajánlatot kértünk 

számlavezetésre, valamint nagyon szeretnénk egy automatát kihelyeztetni a településre, hogy 

legalább ezzel segítsük a lakosokat. Ez folyamatban van, amint megküldik az ajánlatot a testület 

elé fogjuk hozni. Október 13-án volt a tornatermünk átadó ünnepsége, ami véleményem szerint 

nagyon jól sikerült, nagyon színvonalas volt. A felkészítő tanároknak szeretnénk megköszönni 

a munkájukat, a gyerekekből a maximumot hozták ki, színvonalas műsort tudtak produkálni 

nekünk. Októberben térségi idősek napja volt Püspökladányban. Volt egy műsor, egy budapesti 

színház előadásában, ami szerepi pályázati támogatásból valósult meg. Október 28-án a 

Református egyház rendezett egy nagyon színvonalas műsort a reformáció 500. évfordulója 

alkalmából, valamint az elszármazottakat hívta meg. Az elmúlt években ekkora létszámmal 

nem voltak jelen, mint amennyien most eljöttek. Szép és színvonalas volt. Elsősorban tiszteletes 



úr és gondnok úr munkája volt, valamint a presbiterek is kivették a részüket. Ma 

Sárrétudvariban voltam a tornaterem átadáson. Megkaptuk a konyhafejlesztési pályázatot, 

közbeszerzés köteles lesz, így ki kell választanunk a közbeszerzőt, árajánlatokat kell kérni. Az 

étkeztetésnek zajlania kell felújítás alatt is. A szociális tüzelőre is megérkezett a támogatás, 

5215890 forintot kaptunk, 1369 mázsa barnakőszén vásárlására elég. Most fogjuk elfogadni a 

rendeletet róla és már is felvettem az Ormosszénnel a kapcsolatot, mert elég szépen kaptak a 

támogatásból a környéken is. Elégedett vagyok a támogatással, január első heteiben lenne 

érdemes kiosztani a tüzelőt, amikor már mindenkinek fogytán van a pénze és a tüzelője. A 

REKI támogatás is megérkezett 2371 ezer forintot kaptunk, egyik része a közös hivatal 

támogatására érkezett, másik része pedig a számlatartozásokra van megállapítva. Meg van írva 

a kérelem, hogy kérjük a felnyitását a második fordulóra való beadáshoz. 

 

3./ Beszámoló a helyi egészségügyi alapellátás helyzetéről 

Előterjesztő: Dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A beszámolót elkészítette Dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvosunk. Elég 

szűkszavúan fogalmazott, rövid, tömör beszámolót kaptunk, ezt tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. Elégedett 

visszajelzések érkeznek doktornő munkájával kapcsolatban. A szűkös hely ellenére is 

munkájukat. Kérdésként merült fel hogy mikorra készül el a felújított épület? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A hely szűkös, kellemetlen, félnek a téli időszaktól, hogy hol fognak a betegek 

várakozni. Ez van, ebből kell gazdálkodnunk, bár Kapornai Judit tankerületi igazgató 

felajánlotta hogy mivel megállapodtunk az épület továbbra is rendelkezésünkre áll, doktornő 

azonban azt mondta nem pakol. Tudja, hogy egy sokkal jobb és komfortosabb rendelő áll majd 

a rendelkezésére, addig ezért érdemes ezt a helyzetet elviselni. Továbbra is sajnálom, hogy ide 

szorultak, nagyon nehéz megoldani, nagy türelmet igényel az idősektől és a dolgozóktól. 

Kérdés, vélemény? 

 

Győri Balázs képviselő 

 A beszámoló szűkszavú, a tevékenység pedig annál inkább beszédes. Azt hiszem az 

egész település részéről abszolút pozitív visszajelzés van. Nagy szerencséje van a településnek, 

hogy doktornő itt van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a beszámolót, megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. 

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

határozatot hozták: 

 

134/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a helyi egészségügyi 

alapellátás helyzetéről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



 

4./ Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

Előterjesztő: Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kaptunk egy levelet doktornőtöl, hogy nem tud jelen lenni, de én beszámolót nem 

láttam.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Tessék felszólítani annak pótlására. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy tájékoztatás elvárna az ember, annak idején úgy beszéltük meg hogy a gyerekeknek 

a szűrővizsgálatot folyamatosan végzi. Kértük, hogy az óvodában, Szerepen is tartson 

felvilágosító órákat. Nagyon szívesen láttam volna a beszámolót, hiszen beszámolási 

kötelezettsége van a képviselő-testület felé.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Magam is úgy gondolom, hogy aki a településen tevékenységet folytat, annak 

beszámolási kötelezettsége van a képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Novemberben újra tárgyaljuk a beszámolót. Mielőtt aláírtuk a szerződését, hogy átveszi 

a fogorvosi körzetet, külön kértük a szűrővizsgálatok elvégzését, iskolába, óvodába. 

 

Szabó László képviselő 

 Tavaly decemberben voltak utoljára. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Engem sem kerestek azóta. 

 

5./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. III. negyedéves költségvetési 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt tegnap alaposan kivesézte a gazdasági és ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tárgyalta a bizottság, elfogadásra javasolja a bizottság a képviselő-testület felé. Amit 

kértünk, hogy a szociális keret kihasználtságát november végén vizsgáljuk meg.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

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

hozták:  

 

135/2017.(X.31.) számú határozat: 



Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a tájékoztatót az önkormányzat 

2017. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

6./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde képviselő 

 Ezt minden évben meg szoktuk kapni, minden évben véleményezni kell. A népjóléti 

bizottság tárgyalta. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadta a hátrányos helyzetű 

létszámokkal együtt és elfogadásra javasolja a képviselő-testület irányában. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Aki elfogadja az előterjesztésnek megfelelően, kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

136/2017.(X.31.) számú határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolák felvételi 

körzetének véleményezésével kapcsolatos előterjesztést és a statisztikai adatok alapján 

megállapította, hogy a településen  

  

a Szerepi Kelemen János Általános Iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 9 

fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma :121 fő.  

  

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási intézmény 

felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében megállapítani.  

  

Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatalt.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

7./ Előterjesztés Tornaterem szennyvízkezelési költségeinek viseléséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mint tudjátok egy szennyvízakna van az iskola illetve a tornaterem részére. Tehát a 

vízfogyasztás arányában kéri a tankerület, hogy viseljük a szippantás költségeit. Ahogy előre 



fele haladunk, nem sokat kell ott nekünk fizetni szippantást. Javaslom, hogy ne vacakoljunk 

rajta. 

 

Szabó László képviselő 

 Miért nem kell fizetni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Laci a vízfogyasztás arányában fizetjük, tehát nem sokat fizetünk majd érte. 

 

Szabó László képviselő 

 Azt értettem, hogy nem sokáig. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság tárgyalta, személy szerint nagyon jónak találom az 

előterjesztést, részletes.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Leolvassuk a vízórákat, az önkormányzat és az iskola is, 31-e van írva, rögzítjük, 

elküldjük a megállapodást a KLIK-nek és várjuk a szippantás arányos részét. Aki elfogadja a 

megállapodás aláírását, megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

137/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „a Szerepi 
Tornacsarnok (4163 Szerep, Kölcsey u. 5-7)szennyvízkezelési költségeinek 
viseléséről” szóló megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

8./ Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság tárgyalta, örülünk hogy sokkal magasabb a támogatás 

mint tavaly. Neki kell veselkedni a tájékoztatásnak, Szerepen és Hosszúháton is. Tavaly rövid 

volt a határidő, most sokkal több idő lesz a kérelem beadására. Elfogadásra javasolja a 

bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság is elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé az előterjesztést. 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor a képviselő-testületet kérem, hogy szavazzon az előterjesztésről. A szavazáskor 

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

nélkül a következő rendeletet alkották:  

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2017. (XI.01.) önkormányzati rendelete 

A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 
 

 
 

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. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerep község közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. 

 

(2) Jelen rendelet alapján természetben nyújtott szociális célú támogatásra, háztartásonként  

csak egy személy, egy jogcím alapján, egyszer lehet jogosult Az egy háztartás részére 

megállapított támogatás mértéke:  maximálisan 6 q barnakőszén. 

 

2. § 

 

(1) Szociális tüzelőanyag támogatásra jogosult: 

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

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

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

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

arra jogosultnak ítél meg, és 

ca) széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és 

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

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

 

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

szociális ellátásokról szóló törvény szerint 

a) aktív korúak ellátására, 

b) időskorúak járadékára, 

c) települési támogatásra jogosult, 

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

szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 



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

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

irányadó. 

3. § 

 

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

 

(2) A támogatási kérelmeket 2017. december 15.-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz. 

 

(3) A támogatás megállapításáról a Polgármester határozattal dönt. 

 

(4) A Képviselő-testület a tüzelőanyag térítésmentes kiszállításáról 2018. január 31.-ig 

gondoskodik. 

 

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

 

4. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

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

          polgármester         jegyző  

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

Keserű László  

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet a 17/2017. (XI.01.) számú önkormányzati rendelethez. 

 

KÉRELEM 

 

Szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításához 

 

Kérelmező neve:……………………………………………………………………………….. 

 

Születési neve:…………………………………………………………………………………. 

 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………….. 

 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 

 

Állandó 

lakcíme:……………………………………………………………………………….. 

 

Tartózkodási 

helye:…………………………………………………………………………….. 

 

TAJ 

száma:……………………………………………………………………………………... 

 

Telefonszám (nem kötelező megadni):………………………………………………………… 

 

A kérelmező családi körülménye (megfelelő válasz aláhúzandó): 

 

egyedül élő 

 

nem egyedül élő 

 

A kérelmezővel azonos lakóingatlanban élők személyek száma: …………….. fő 

 

Név Családi kapcsolat Születési idő Megjegyzés 
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Kérelmem elbírálásakor kérem figyelembe venni (megfelelő rész aláhúzandó): 

(a) aktív korúak ellátására jogosult  

(b) időskorúak ellátására jogosult  

(c) települési támogatásra jogosult 

 

Kijelentem, hogy széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem: 

(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

 

                                       Igen                                      Nem  

 

 

J ö v e d e l m i  a d a t o k  

 

B/ A jövedelmek típusai 
kérelmező 

jövedelme 

közeli 

hozzátartozók 

a) b) c) d) e) f) g) h) 

Összesen: 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

   

2. Társas és egyéni vállal- 

     kozásból származó jöve- 

     delem 

   

3. Nyugellátás, baleseti 

    nyugell., egyéb nyugdíj- 

    szerű ellátások 

   

4. Önkorm. és munkaügyi 

    szervek által folyósított 

    rendszeres pénzbeli ell. 

    (munkanélküli jár., 

rendsz. szoc. és      nevelési 

segély, jöv. 

    pótló támogatások stb.) 

   

5. A gyermek ellátásához és  

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYES, 

GYET, GYED, családi 

pótlék, tartásdíj.) 

   

6. Egyéb jövedelem    

7. Összes nettó jövedelem    
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Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ................................................... Ft/hó 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

 

Szerep,  ……………………………………. 

 

      

 ………………………………………………. 

             az ellátást igénylő, vagy törvényes  

            képviselőjének aláírása 

 

 

        

………………………………………………. 

         cselekvőképes hozzátartozók aláírása 

 

Kitöltési utasítás 

 

1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, ill. több 

lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 

2. Közeli hozzátartozói a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a 

mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha és a nevelő szülő. 

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell 

feltüntetni. 

4. Az 1., 3., jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 

hónap jövedelmét kell szerepeltetni. 

5. A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 12 hónap jövedelmét kell igazolni 

6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy 

annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a 

jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 

7. Az egy főre jutó nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli 

hozzátartozók számával. 

8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett, az érintett közeli hozzátartozónak is alá kell 

írnia. Ha az ellátást igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a 

törvényes képviselője jogosult az aláírásra. 

 
 

9./ Előterjesztés a díszpolgári cím adományozás tárgyú rendelet 

újraszabályozásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez is egy nagyon régi rendeletünk volt, teljesen megérett a frissítésre. Tárgyalta a 

Népjóléti bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. A díszsírhellyel 

kapcsolatosan merült fel kérdés bizottsági ülésen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem merült fel igény eddig erre, azonban a temetési költségekhez eddig is hozzájárult 

az önkormányzat, a családdal való egyeztetést követően. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A díszsírhelyet egyébként is a temető rendeletben kell szabályozni. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Felmerült ez már korábban is de a szerepi ember a családjához szeretne temetkezni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Így hangzik a rendelet tervezetben „elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – 

az Önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.” 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Benne van, hogy saját halottjának tekinti.Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották:  

 

 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2017.(XI.01.) önkormányzati rendelete 

a díszpolgári cím adományozásának rendjéről 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományoz azoknak a 

személyeknek, akik a helyi társadalmi élet területén a község és a lakosság javára huzamosabb 

időn át példamutató, eredményes munkát végeztek, tevékenységükkel Szerepnek hírnevet 

szereztek. 

2. § 

(1)    Díszpolgári cím magyar és külföldi személynek adományozható. A Díszpolgári cím 

adományozására posztumusz címként is lehetőség van.   
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(2) Az adományozásra javaslatot a polgármester, a települési képviselő, az önkormányzat 

bizottságai, az önkormányzat intézményeinek vezetői, a civil szervek tehetnek minden év 

november 15.-ig írásos indokolással együtt. 

(3)    Egy adott tárgyévben egy díj adományozható. 

(4)    A díj átadására december hónapban kerül sor, ünnepélyes keretek között. 

(5)    A díjátadásra meg kell hívni a képviselő-testület, az önkormányzati bizottságok tagjait, az 

önkormányzati intézmények, a civil szervek képviselőit. 

(6)   A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. 

3. § 

(1) Díszpolgári cím birtokosa a lakosság és a képviselő-testület tiszteletét és megbecsülését 

élvezi, ezért: 

a) meg kell hívni az önkormányzat által szervezett hivatalos ünnepségekre, 

 

b) felkérhető, a községet képviselő delegáció résztvevőjéül, 

c) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának tekinti, 

és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. 

(2)    Az elismerésben részesített személyekről a polgármester nyilvántartást vezet, és 

gondoskodik a 2.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések  érvényesüléséről. 

4.§. 

(1)    A díszpolgári cím adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

 (2)    A javaslatot zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton Szerep Község Önkormányzat 

polgármesterének címezve lehet benyújtani (4163 Szerep, Nagy u. 53.). 

A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személyi adatait, az adományozandó elismeréssel 

összefüggő tevékenységének ismertetését, az odaítélés indokoltságát. 

 

5.§. 

 

(1) Az elismeréseket vissza kell vonni, ha az elismerésben részesített arra érdemtelenné válik. 

(2)Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 
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(3)A visszavonás módjára az adományozás rendjére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 

(4)A kitüntetettekről vezetett nyilvántartásból törölni kell azt a kitüntetettet, akitől a Képviselő-

testület az elismerést visszavonta. 

6.§. 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 1/2004.(I.29.) számú 

önkormányzati rendelet. 

 

                 Tóthné Verő Tünde                                                    Keserű László 

                    polgármester                                                               jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésének napja:  

 

Keserű László 

      jegyző 

 

10./ Előterjesztés Szerep község címeréről szóló rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta a népjóléti bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Elfogadásra javasolta a képviselő-testület irányában. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Propagálni kellene a lakosoknak is hogy nem önkényesen, bárki használhatja a Szerep 

címert, ezt kizárólag az önkormányzat engedélyével lehet használni. Sajnos erre voltak példák, 

hogy gondoltak egyet, rányomták egy plakátra. Nem így használjuk a település címerét. Aki 

elfogadja az előterjesztést, megkérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

rendeletet alkották:  
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017 (XI.01.) önkormányzati 

rendelete 

 

Szerep község címeréről 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

 

(1) Szerep község címere: a címerpajzs alsó harmadát elfoglaló zöld pázsiton kivont, görbe 

kardra tűzött török fejjel jobbra léptető vitéz látható. A címerpajzs színe ezüst, a vitéz sárga 

csizmát, vörös ruhát és kék dolmányt visel, lova barna. 

 

(2) Címermellékletként alkalmazható: a címerpajzs felett vitézi nyílt sisak, amelynek 

rangjelző koronájából jobbjában görbe kardot, bal kezében pedig levágott török fejet tartó 

vitéz emelkedik ki. A sisakból jobbról vörös-arany, balról kék-ezüst sisaktakarók indulnak. 

 

(3) A címer grafikai megoldását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

2. § 
 

(1)  A címert – a 3. §-ban meghatározottak szerint – kizárólag esztétikai és utaló jelképként 

szabad felhasználni. 

 

(2)  A címer használható: 

 

a) képviselő-testületi meghívókon, 

 

b) a képviselő-testület és a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati 

szervekkel kötött megállapodásokon és szerződéseken, 

 

c) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a településre 

utaló emléktárgyakon, 

 

d) a képviselő-testület által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető 

és emlékérmeken,  

 

e) ünnepségeken, rendezvényeken, 

 

f) hazai és nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandákban, 

 

g) a képviselő-testület bizottságai, továbbá a Hivatal tisztségviselői által a képviselő-

testület megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron, 

 

h) az oktatási és közművelődési intézményekben, mint községünket jelképező 

szimbólumok, 
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i) az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával – külön engedély alapján – nem 

önkormányzati szervek által is. 

 

(3)  A címer hivatalos, hatósági tevékenység és eljárás során nem alkalmazható. 

 

3. § 
 

(1)  A címer 2. § (2) bekezdésétől eltérő használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezi. 

Az engedély esetenkénti felhasználására, vagy hosszabb időtartamra egyaránt adható. 

 

(2)  A címert csak hiteles alakban, méretarányosan szabad ábrázolni, használni: 

a) színesen, a színek megtartásával, vagy 

b) fekete-fehér grafikában. 

 

(3)  Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor 

engedélyezhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag színeiben, illetve nyomdai 

előállítás esetén fekete-fehér színben kerüljön ábrázolásra és felhasználásra a heraldika 

általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával. 

 

 

4. § 
 

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 

 

a) a kérelmező nevét és címét, 

 

b) a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját, mennyiségét 

és időtartamát, 

 

c) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, 

 

d) a címerrel díszített tárgy mintáját és annak egy fénykép-másolatát, 

 

e) kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat. 

 

(2)  A címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat vagy 

forgalomba-hozatal módja, körülményei alapján a felhasználás méltatlan, ízléstelen, a 

közfelfogás szerinti jó erkölcsbe ütköző. 

 

(3)  Ha a kérelem a 4. § (1) bekezdés szerinti tartalmi elemeket tartalmazza és annak teljesítése 

nem ütközik a 4. § (2) bekezdésébe, akkor a polgármester az engedélyt megadja. 

 

(4)  A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: 

 

a) az engedélyes megnevezését és címét, 

 

b) a felhasználási cél megjelölését, 

 

c) a felhasználás idejét, illetve időtartamát, 
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d) a terjesztés, forgalomba-hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó és az esetleges 

egyéb kikötéseket, 

 

e) a kereskedelmi forgalomba-hozatal esetén az egységárat és az engedély-díj mértékét. 

 

(5) Ha a címerhasználat engedélyezés annak előállításának vagy forgalomba hozatalának 

céljából történik, a címerhasználatért engedély-díjat kell fizetni. Az engedély-díj mértéke az 

előállított termék mennyiségének és egység (eladási) árának figyelembevételével kerül, eseti 

jelleggel megállapításra. 

 

(6)  A címer használatára kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást köteles vezetni. 

 

 

 

5. § 
 

(1) A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a címer 

használatára méltatlanná vált. 

 

6. § 
 

 Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

          

     

    Tóthné Verő Tünde                                                    Keserű László 

                    polgármester                                                               jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja:  

 

 

Keserű László 

      jegyző 
 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez a két fej a címeren egy kicsit horrorisztikus a mai világban. Említettem már ezt 

nektek. A kard maradhat, de azt a két fejet le kellene venni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A címer módosítás egy kicsit ennél bonyolultabb. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ha el sem indulunk benne, akkor biztos nem lesz belőle semmi.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem lenne egyszerű azt a két fejet levetetni. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg kellene nézetni mióta van ez a címer így. 

 

Szabó László képviselő 

 Ezt a hagyományt hány éve viseljük? Ennek meg volt az oka. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Helytörténetben jártas személyt kellene megkérni, hogy nézzen utána és kapjunk egy 

tájékoztatást erről. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megkérjük a Népjóléti bizottságot járjon utána és készítsen egy előterjesztést. A 

templomban sem esett szó a két fejről. 

 

11./ Előterjesztés ingatlan vásárlásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tárgyalt a gazdasági és ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság tárgyalta, sokallta az ingatlan vételárát, de a településkép miatt ne hagyjuk 

más birtokába adni. Nem ezen a 900 ezer forinton múlik a 27 millió forintos hiányunk. Javasolja 

a bizottság a képviselő-testület felé, hogy vásárolja meg az önkormányzat az ingatlant 900 ezer 

forintért. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor aki egyetért, hogy megvásároljuk az ingatlant, kérnék egy szavazást. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

138/2017.(X.31.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz az Oláh 

Józsefné (4163 Szerep Nagy u. 109.) tulajdonát képező Szerep Nagy u. 59 szám alatti, 678 

hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlanra, bruttó 900.000.- Ft, azaz 

Kilencszázezer forint összegben. Vételi ajánlatát 2017. december 31-ig tartja. Az ajánlat 

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

terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. 12. 31. 

 

 

12./ Különfélék 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottsági ülésen volt szó a tornaterem bérbeadásáról külsősök részére, akár más 

településről érkezők részére. A másik pedig a tornaterem elnevezésével kapcsolatos kérdés volt. 

Ez szerintem az első lesz a tornatermek között amit elneveznek. 
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Mile Tünde Enikő képviselő 

 A temetőben megemlékezés lesz halottak napján. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez minden évben van, mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy elmegy-e. 

 

Varró Géza képviselő 

 A Rácz Béla utcán lakók jelezték hogy a nyárfákkal problémák vannak. Belelógnak a 

vezetékbe, veszélyesek. Ezt meg kellene nézni. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Béke utcán is jelezték ezt a problémát. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az a gond, hogy egyik oldalt megy a vezeték, másik oldalt vannak a fák, semmi veszélye 

nincs. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Legalább 6 méter van a vezeték és a fa között.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tárgyalta a vagyonkezelői szerződést a népjóléti bizottság is. Milyen álláspont 

született? 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság elfogadta a vagyonkezelői szerződést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt majd kérném kivonatolni. Gondolom egy kis magyarázattal csak tartozom, hogy 

miért nem tárgyaltuk. Tegnapi nap folyamán Kapornai Juditnak a tankerület igazgatójának 

valaki elküldte az előterjesztést. 

 

Szabó László képviselő 

 Az én voltam, én küldtem meg. Nekem ő főnököm, kötelességem őt tájékoztatni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen csak egy nagyon szerencsétlen helyzet, mint egy szerepi embereket képviselve ülsz 

itt, vagy mint a munkáltatódat képviselve vagy. 

 

Szabó László képviselő 

 Most akkor én teszek fel egy kérdést. Nekem a véleményem, meggyőződésem az, hogy 

a szerepi iskola érdeke, az a falu érdeke is. Ebben egészen biztos vagyok. Arról vitatkozhatunk, 

a tegnapi napirendi pontot ne kezdjük újra, hogy most melyik az elsődleges a falunak, az iskola, 

vagy egy közösségi tér. Erről nyilván vitatkozhatunk. Egy érv megy egy ellenérv. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Laci ne haragudj az iskola teljesen rendben van. A testnevelés órák meg vannak oldva. 

Kezdjünk egy tárgyalás sorozatot a tankerület és az önkormányzat között. Közösen 

megpróbálunk valami álláspontot kialakítani, de nekem elsődleges a két bizottság véleménye. 
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Egyeztetünk, a testületet tájékoztatni fogjuk, nekünk az elsődleges feladatunk, hogy a falut 

képviseljük. 

 

Szabó László képviselő 

 Nem beszéltem vele, csak az e-mailt küldtem el neki. A lakosság érdeke mellett fontos 

az iskola érdeke is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.14. órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


