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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 28-i ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:139-150 

 rendelete: 20 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Beszámoló a mezőőr 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Karácsony László mezőőr 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásairól 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

Előterjesztő: Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

6./ Előterjesztés társulási megállapodás tervezetről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződés és rendelet módosítás elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés a víziközmű rendszer tulajdoni arányokról szóló megállapodásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés folyószámlahitel igényléséhez 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Előterjesztés nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés Debrecen Megyei Jogú Város együttműködési kérelme az Európa 

Kulturális Fővárosa nevezetű pályázat kapcsán 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

12./ Előterjesztés polgármester jutalmazásáról 

/Szóbeli előterjesztés alapján/ 

13. Különfélék 

 

 
 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

139/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 28-i ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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140/2017.(XI.28.) számú határozat: 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ vagyonkezelői jogát meg kívánja szüntetni a Szerepi 607/1 hrsz.-ú, a 

természetben Szerep. Kölcsey u. 8. sz. alatt található ingatlan tekintetében az állami 

köznevelési feladat e telephelyeken történt megszűnése miatt. 

2. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megfelelően 

legkésőbb 2017. december 31. napjával módosítani kívánja a Szerep Község 

Önkormányzata és a Berettyóújfalui Tankerületi Központ között 2013. február l5. 

napján kelt vagyonkezelési szerződést azzal, hogy a módosítás napjáig a felek a 

szerződésből eredő kötelezettségeikkel elszámolnak egymással. 

3. Szerep  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az l . és 2. pontban meghatározottak alapján a szükséges jognyilatkozatokat 

tegye meg és a vagyonkezelési szerződés módosítása iránt járjon el. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

141/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a mezőőr 2017. évi 

tevékenységéről 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

142/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a tájékoztatót az önkormányzat 

2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásairól. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

143/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a fogorvosi 

ellátásról. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

144/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 11. 
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Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

145/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel kötendő települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. december 8. 

 

146/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű rendszer tulajdoni arányairól 

szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

147/2017.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta: 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel lehetőségét 

figyelembe véve 3.500.000 Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint folyószámlahitelt 

igényel a Hajdú - Takarék Takarékszövetkezettől 2017. december 31-ig. 

 

2. Egyben vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a 

pénzintézet rendelkezésére bocsátja. 

 

3. Nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára nézve 

kötelezőnek tartja. 

 

4. A Képviselő-testület a 3.500.000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak 

fedezetként felajánlja az Önkormányzat költségvetési bevételeit. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

148/2017.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása 

érdekében. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező pályázati 

felhívás közzétételére (honlap, hirdetőtábla) és a pályázati eljárás lefolytatására azzal, hogy a 

nyertes ajánlattevő kiválasztásának jogát a testület fenntartja. 

 

Határidő:2017. december 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

149/2017.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

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

1./ támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az 

Európa Kulturális Fővárosa címre.  

2./ Egyetért azzal, hogy a pályázati cél megvalósítása érdekében együttműködési megállapodás 

kerüljön megkötésre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szerep Községi 

Önkormányzat között.  
 

Határidő: 2017. december 20. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

150/2017.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Verő Tünde polgármester 

részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/H. § alapján jutalmat 

állapít meg, melynek összege a polgármester illetményének 1 havi összege, bruttó 

498.600.-Ft. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Keserű László jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 28-i üléséről, 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének Tanácskozótermében, 

Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester, 

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

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Köles Krisztina irodavezető /Berettyóújfalui Tankerület/ 

       Karácsony László mezőőr 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.02. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

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

Előterjesztés az ivóvízvagyon üzemeltetési szerződés módosításáról, kérem levenni a 

napirendről. Helyette kérném felvenni az előterjesztést a települési hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos közszolgáltatási szerződés és rendelet módosítás elfogadásáról. Körünkben van 

Köles Krisztina irodavezető, így az előterjesztés a vagyonkezelési szerződés módosításáról 

lenne az 1. napirendi pont. Valamint jelen van Karácsony László mezőőr akinek a beszámolója 

lenne a 2. napirendi pont. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nekem lenne egy szóbeli előterjesztésem a polgármester jutalmazásáról, ez évi 

jutalmazásáról. Szeretném ezt napirendi pontként felvetetni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az alábbi napirendeket javasolnám megvitatásra: 

 

1./ Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Beszámoló a mezőőr 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Karácsony László mezőőr 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásairól 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

Előterjesztő: Dr. Skaliczki Marianna fogorvos 

6./ Előterjesztés társulási megállapodás tervezetről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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7./ Előterjesztést a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződés és rendelet módosítás elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés a víziközmű rendszer tulajdoni arányokról szóló megállapodásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés folyószámlahitel igényléséhez 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Előterjesztés nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ Előterjesztés Debrecen Megyei Jogú Város együttműködési kérelme az Európa 

Kulturális Fővárosa nevezetű pályázat kapcsán 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

12./ Előterjesztés polgármester jutalmazásáról 

/Szóbeli előterjesztés alapján/ 

13. Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

139/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 28-i ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatosan már június óta folynak a megbeszélések, egyeztetések a 

tankerülettel. Illetve nekünk tárgyalta mindkét bizottságunk, hogy a funkcióját vesztett Kölcsey 

utca 6. szám alatti ingatlant szeretnénk visszakérni. Már beszéltünk róla annyit, hogy nem 

kívánom részletezni. A két bizottság álláspontját kérném. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság 1 ellenszavazattal elfogadta a határozati javaslatot, 

ami szerint kérjük vissza a Kölcsey utca 8. szám alatti ingatlant. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság is elfogadta a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A tankerületnek ezzel kapcsolatosan? 

 

Köles Krisztina irodavezető 
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 Ha szót kaphatok, amennyiben véleményezési eljárás van, nem tudom még nem voltam 

önöknél, akkor a tankerület részéről kérnék egy kis hozzászólási lehetőséget. Ahogy 

polgármester asszony is említette voltak tárgyalások a tankerület, polgármester asszonnyal, 

illetve a aljegyző úrral. Tankerületi igazgató asszony egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott 

eljönni és részt venni az ülésen, ezért képviselőként elküldött erre az ülésre. Az egyeztetések 

után mi is megvizsgáltuk a lehetőségeinket. Úgy gondolja igazgató asszony hogy pozitív 

hangvételű tárgyalások előzték meg a mai napot és mindenki elmondta a saját kis álláspontját. 

Mi szerint igazgató asszony is fenntartja a további álláspontját, hogy örvendetes tény, hogy 

sportcsarnok épült Szerepen és hogy lehetőségünk van a testnevelés órákat méltó körülmények 

között a mai 21. századi épületben megtartani. Bennünket a jogszabályi előírások is kötnek és 

a 2011-es köznevelésről szóló törvény előírja számunkra a mindennapos testnevelés 

megszervezését. Mára már minden egyes osztálynak, évfolyamnak heti 5 óra testnevelés óra 

van. A testnevelés órák megtartására nyilván nem tantermi keretek között rendelkezik a 

törvény, hanem ha lehetőség van rá nyílván olyan méltó tantermek és felszereltség mellett 

tartjuk meg ami rendelkezésünkre áll, de az 5 testnevelésből 2 kiváltható akár úszásoktatással, 

illetve néptánccal is és más tevékenységgel is. A testnevelés megszervezésének módja az a 

köznevelési törvény lehetőséget ad az iskolának a megválasztására. Számunkra is örvendetes 

tény hogy tornaterem épült itt Szerepen és mi azonnal éltünk is a lehetőséggel, hogy tanév 

közben átadásra került tornaterem kapcsán bérleti szerződést kötöttünk az önkormányzattal, 

fizetünk is azért hogy a testnevelés órákat itt megtartsuk. Ez számunkra nem azt jelenti, hogy 

ahol korábban tornaórákat tartottak, ez már feleslegessé vált volna, ez a vagyon, illetve ingatlan. 

Nem tudjuk az épületet nélkülözni. Azért nem tudjuk nélkülözni mert bennünket is kötnek 

jogszabályi előírások. Történetesen mi ezt megvizsgáltuk, helyszíni bejárást lefolytattuk a 

20/2012-es kormányrendelet, pontosabban az EMMI rendelet a köznevelési intézmények 

működéséről szóló rendelet, amely 2. számú melléklete tartalmazza a minimális 

eszközjegyzéket amivel rendelkeznie kell az iskoláknak. Megvizsgáltuk és megállapítható hogy 

a két feladat-ellátási helyen, a Kossuth utcai ingatlanon, az épületben 6 db tanterem áll 

rendelkezésünkre, illetve 4 db csoportterem. Ezeknek a besorolását a méretek határozzák meg, 

tanteremnek minősül a legalább 52, maximum 68 nm-ű terem, helyiség és csoportteremnek a 

24-42 nm-ig tartó helyiség. Megállapítható hogy a Kossuth utca épületen a felső szinten, az 

emeleten 36 nm-es termek vannak ugyan, de a hasznos alapterület, tekintettel arra ugye, hogy 

tetőtéri, 30 nm, tehát ez csoportszobának tekinthető. A minimális eszközjegyzékben ha 

megnézzük iskolánként, osztályonként egy tanteremnyi hely szükséges, tehát legalább 8 

tanteremmel rendelkeznünk kellene, illetve csoportterem 2. Ez a minimum előírás számunkra, 

hiszen nemcsak általános iskolai nappali rendszerű oktatásban tevékenykedünk és délelőtti 

tanórákban gondolkozhatunk, hanem az alapító okiratunk szerint napközis, tanulószobai ellátást 

is biztosítanunk kell, illetve biztosítanunk kell a 16 óráig tartó bent tartózkodást az iskolában. 

16 óra után pedig 17 óráig az ügyelet kell biztosítanunk, ha egy szülő kéri akkor annak is. Az 

eszközjegyzéken található szaktanterem, hozzátartozó szertárral. Szaktanteremből jelenleg 

kettő van a felső szinten. Egy számítástechnikai szaktanterem. Szükségünk lenne még 

iskolapszichológusi szobára, szükségünk lenne műhelyekre, logopédia és fejlesztő szobára, 

hiszen ha megnézzük a kompetencia mérés eredményét akkor sajnos az látható, hogy a 

gyerekek képességét csak akkor tudjuk szinten tartani ha fejlesztő foglalkozásokat is 

biztosítunk számunkra.  Mi ezt szeretnénk továbbra is biztosítani. Elég sok mindent ír le ez az 

eszközjegyzék, nemcsak a nevelési, oktatási feladatokhoz kapcsolódó termeket, hanem 

kiszolgáló helyiségeket, mint például orvosi szoba, elkülönítővel, iskolánként egyet ír elő a 

jogszabály, jelen pillanatban ennek a jogszabálynak nem tudunk megfelelni, mert ilyen nem 

található az intézményben. Igazgató iroda szükséges 1, ez éppen rendelkezésre áll, előírja a 

jogszabály az igazgatóhelyettesi irodát, előírja a különféle tudományos szaktantermeket, az 

ehhez kapcsolódó szertárokat, kísérleti eszközöket. A nevelési, oktatási módszertanban olyan 
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eszközöket nem tudunk eltárolni, mert nem áll rendelkezésre elegendő hely, amire egyébként 

szükséges lenne. Ezeket a körülményeket áttekintve és megvizsgáltuk továbbra is azaz 

álláspontja igazgató asszonynak hogy amit már a korábbi tárgyalások során említett, hogy 16 

óra után – ez a felajánlás továbbra is biztosítja – ha a községnek bármilyen rendezvényére 

szüksége van akkor tudjuk térítésmentesen biztosítani az együttműködés reményében ezt az 

épületet, de lemondani nem kívánunk róla. A demográfiai számokat is megvizsgáltuk és 

örvendetes tény számunkra hogy növekedés várható a születések számában. Jelen pillanatban 

17 fős az első osztályosok létszáma ez jövőre várhatóan 21 főre emelkedik. Az előírások is azt 

mondják, hogy minimum 2 nm/gyerek és akkor a felnőttről még nem beszéltünk. Ha ezt egy 21 

fős létszámmal nézzük azért ez egy 42 nm-es tanteremmel kell rendelkeznünk. A legnagyobbak 

is 36 nm-esek, a fentiek pedig kisebbek. A tankerület mint fenntartó részéről igazgató asszony 

nagyon szívesen felajánlja az ingatlant bármikor, de az intézmény feladatellátása miatt erre 

szükség van. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük szépen. Erre már is reagálnék. Ezt egy 2012. évi nemzeti köznevelésről szóló 

jogszabály írja elő és mi 2013. január 1-től adtuk át a vagyonkezelést. Mi a Kölcsey utca 8. 

szám alatti ingatlant, kimondottan tornaszoba funkcióra. Ami ugye ott kezdődne, hogy jeleznie 

kellett volna a tankerületnek, hogy megszűnt ott a funkció 20 napon belül a vagyonkezelési 

szerződés értelmében. Semmilyen jelzést nem kaptunk. A szerződés megszűnik, ha az állami 

köznevelési feladat a körülírt ingatlanban megszűnik. Ott abszolút nincs mozgás október 15-e 

óta. Ezeket a helyiségeket amiket elsorolt, teljesen jogos hogy rendelkeznie kell egy iskolának. 

Ez ugye a 80-as években épült, akkor még nem így számoltak, valami miatt figyelmen kívül 

hagyták az előírásokat. Úgy gondolom elindult a kormánynak ez a nagyon jó programja, 

amelyben a tornatermeket, tantermeket és iskolákat is építenek. Javasolnám a tankerületnek, 

hogy mindenféleképpen efelé kellene haladni, valamilyen bővítés irányában. Illetve 

tudomásom szerint mindenféle pályázathoz hozzá kellene járulnia az önkormányzatnak, a 

képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak ha az iskola, vagy a tankerület pályázik bármire is. 

Nem akkor amikor megnyerték a pályázatot, hanem akkor amikor be van adva. Semmilyen 

átalakítást, ajtót, ablakot még egy linóleumot sem tehetnének le az önkormányzat tudta nélkül. 

Ezekről még az idén kaptunk először tájékoztatót amikor igazgató asszony jelen volt a testületi 

ülésünkön, hogy milyen pályázatok vannak folyamatban. Úgy gondolom együttműködőek 

voltunk, támogattuk a tankerületet, de úgy gondolom két bizottság álláspontja valamint a 

település érdeke bennünket is köt. 

 

Szabó László képviselő 

 Annyival szeretném kiegészíteni a hozzászólásodat hogy teljes egészében nem szűnt 

meg a teremhasználat, járunk ki délutáni foglalkozásra, illetve edzésekre. Való igaz hogy nem 

napi 6 órában, hanem napi két órában. Úgy tudom Tünde te is meg tudsz erősíteni, mert ti is 

jártok ki szerintem. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Igen. 

 

Szabó László képviselő 

 Tehát teljes egészében nem szűnt meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Milyen edzésre? 
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Szabó László képviselő 

 Megkaptuk a tankerületnek az engedélyét hogy 28-29 órát megtarthatunk bent az 

épületben, azt használjuk, csak a heti kötelező testnevelés órák száma 40 óra, illetve négy edzés 

van ezen kívül, ez a néhány óra nem fér bele. Csoportfoglalkozásokról van szó, szakmai jellegű, 

különböző motorikus mozgásokat végeznek. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. A 

véleményem továbbra sem változott, való igaz, hogy a falu érdekét kell nézni, de úgy hiszem 

az iskola is a falu érdeke és még egyszer megismétlem, hogy közép, hosszútávon a falu érdeke 

az oktatás, illetve a munkahely teremtés. Nekem ennyi a véleményem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még valakinek kérdés, vélemény? 

 

Köles Krisztina irodavezető 

 Nekem lenne még egy kis kiegészítésem, említett a 2012. évi átadás, átvételt amikor is 

vagyonkezelésbe átkerült az államhoz a köznevelési feladat ellátására az ingatlan. Nevesítve 

abban a jogszabályban is nem célzottan úgy fogalmazott, hogy valamilyen órák tartására, 

hanem az alapító okirat szerinti feladatellátásra. Két feladat ellátási hely van, a Kossuth utcai 

és a Kölcsey utca 8. A Kölcsey utca 8 szám alatt nappali rendszerű iskolai oktatás keretében 

általános iskolai nevelést folytat alsó, illetve felső tagozatban, illetve SNI-is tanulók integrált 

nevelése, oktatása, integrációs felkészítése, képesség kibontakoztató felkészítés, illetve alsó 

tagozat 1. és 2. osztályos egész napos oktatás nevelése folyik alapító okirat szerint. Nyilván a 

Kossuth utca 5-7.szám alatt is meg vannak ezek a feladatok, de maga a köznevelési feladat nem 

szűnt meg azáltal hogy a testnevelés órák egy része méltóbb körülmények és egy nagyon jó 

tornateremben zajlanak. Köszönöm. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Fel tetszett sorolni hogy milyen kritériumok kellenének hogy egy iskola megfelelően 

működjön. Nagyon kíváncsi lennék rá, hogy a megyében bármelyik kistelepülés meg tud-e 

ennek felelni? Mert szerintem nem. A szerepi iskola ennek a létszámnak tökéletesen megfelel, 

egyébként arra az épületre, ugye már ezt unosuntalan elmondtuk, hogy igen is nagyon szüksége 

van a településnek, mert lényegében semmilyen közösségi terünk nincs. Valahol csak ki kell 

alakítani olyat, ahol legalább 50-100 ember meg tud jelenni mondjuk egy falugyűlésen. Arról 

nem is beszélve, hogy ott is lehet bármilyen rendezvényt tartani, civil szervezeteknek helyt 

adni. Erre nekünk nagyon nagy szükségünk van. Erről nem is hiszem, hogy lemondhatunk. 

Nem akarom tovább ragozni sem. Vegyük már tudomásul, hogy az az önkormányzat tulajdona, 

már pedig benne van feketén fehéren a Ptk.-ban, hogy a tulajdonos a tulajdonjogát bármikor 

visszakérheti. Mi most ezt megtesszük. Már olyan sokat elbeszéltünk erről és mindig ide jutunk 

ki, hogy az iskolának az kellene, de nem értem és nem tudják azt nekem megmagyarázni, hogy 

minek. Tessék már egy nyomós indokot felhozni, hogy minek kellene az a nagy épület? Arról 

már nem is beszélve, azt is elmondtam Lacinak, az iskola mellett is ki lehet alakítani tantermet, 

a Nyéki féle házban, erre bármikor vevő vagyok, meg tudom szavazni. Ott akár két tantermet 

is ki lehet alakítani és az ott van az iskola udvarán. A Kölcsey utcán az udvart az iskola bármikor 

igénybe vehet, ott van egy lebetonozott kézilabda pálya, ezt meg lehet oldani. Magának az 

épületre a településnek szüksége van. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Lényeges dolog, hogy miről fogunk dönteni most. Mindkét bizottságnak az ülésén 

részletesen elmondtam az előzményeket. Ki kell emelni, hogy a vagyonkezelési szerződés 

alapján az önkormányzat egyoldalú lépést nem tehet. Mivel a tankerület van szerződéses 

jogviszonyban az önkormányzattal, ezért az önkormányzatnak kell kialakítania az álláspontját 
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az adott ügy vonatkozásában. Nagyon megköszönöm irodavezető asszony tájékoztatását, ez 

volt a célunk, hogy kapjunk már valamilyen tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy azt az 

ingatlant mire kívánja használni a tankerület. Bizottsági ülésen is elmondtam, amennyiben ez a 

döntés megszületik akkor mi ezt a döntést el fogjuk küldeni a tankerületnek. Amikor megkapjuk 

a tankerülettől a választ akkor tudjuk kialakítani az álláspontunkat. Számomra egy nagyon 

megnyugtató tájékoztatót kaptunk. Eddig az volt a problémánk, hogy nem volt miről vitáznunk. 

A tárgyalás megkezdéséhez szükséges a képviselő-testületi döntés. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Rögzíteni kellene hányszor kezdjük meg a tárgyalást és hányszor tárgyalunk, mert akkor 

legalább ha az letelik akkor tudom hogy vége. Már legalább három tárgyaláson vagyunk túl. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nem nekem kellene hogy feltenni a kérdést.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 3-4 hónapja nem adott választ a tankerület, hogy valójában miért is tart igényt még 

mindig arra az ingatlanra. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Az előterjesztésnek megfelelően a 

határozati javaslatot felteszem és minden képviselő lelkiismerete szerint meg fogja szavazni. 

Aki egyetért a határozati javaslattal kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozták:  

 

140/2017.(XI.28.) számú határozat: 

 
1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ vagyonkezelői jogát meg kívánja szüntetni a Szerepi 607/1 hrsz.-ú, a 
természetben Szerep. Kölcsey u. 8. sz. alatt található ingatlan tekintetében az állami 
köznevelési feladat e telephelyeken történt megszűnése miatt. 

 
2. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megfelelően 

legkésőbb 2017. december 31. napjával módosítani kívánja a Szerep Község 
Önkormányzata és a Berettyóújfalui Tankerületi Központ között 2013. február l5. 
napján kelt vagyonkezelési szerződést azzal, hogy a módosítás napjáig a felek a 
szerződésből eredő kötelezettségeikkel elszámolnak egymással. 

 
3. Szerep  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az l . és 2. pontban meghatározottak alapján a szükséges jognyilatkozatokat 
tegye meg és a vagyonkezelési szerződés módosítása iránt járjon el. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Szabó László képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

2./ Beszámoló a mezőőr 2017. évi tevékenységéről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Mindenki megkapta az írásos beszámolót, mindenki eltudta olvasni. Hála istennek csend 

és nyugalom van a határban. Megtörtént egy egyeztetés a gazdakör elnökével és a helyi 

agárkamara elnökével, megállapításra került, hogy hatalmas a szerepi határ, közel 5000 

hektáros. A nagy területhez képest végzi a mezőőr a dolgát, gyakrabban lehetne a határban, 

jobban odafigyelhetne a fára. A bizottság is tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság tárgyalta nagyon részletesen, aljegyző úr felolvasta a megbeszélésen 

elhangzottakat, elfogadtuk a mezőőr beszámolóját. Szeretném még elmondani, mint ahogy 

elnök úr is elmondta, hogy össze kell fogni. Mezőőr, vadőr, gazdák, mindenki. Annyit tegyen 

meg, ez személyes kérésem, mert több gazdával is beszélek, kérdezzen a gazdáktól. Minden 

gazdától. Sárrétudvari határhoz semmi közünk nincs, azzal nem kell foglalkozni. 

 

Karácsony László mezőőr 

 A gazdákkal való kapcsolattartásom szerintem kifogástalan, nemcsak Gali Árpáddal 

konzultálok, hanem minden gazdával. A vadőrrel nem igazán felhőtlen a kapcsolatunk, de 

áthidalható ez a dolog. Az együttműködésért maximálisan megteszünk mindent, mert a gazdák 

nélkül igazából nem boldogulnék. A gazdák segítségére szükségem van, segítenek is. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tegnap bizottsági ülésen részletesen végig mentünk a megbeszélésen, nem nagyon 

akarom végig mondani, viszont egy kérés elhangzott és ezt mindenképpen tolmácsolni kellene. 

Az egyik bizottsági tag kérte, hogy amikor nyáron főbb mezőgazdasági munkák vannak akkor 

az önkormányzat tudna e segítséget nyújtani közfoglalkoztatottakkal az őrzésben. Teljesen 

egyértelmű hogy a közfoglalkoztatottnak nincs jogosultsága, viszont telefonon jelzéssel 

tudnának élni az intézkedésre jogosult mezőőr felé, vagy rendőrség felé.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A mezőgazdasági startmunka programba illeszkedik ennek a jellege, nemcsak nyáron, 

hanem vadriasztás idején is. Amikor a mezőőr jelzi két embert biztosítunk a számára. 

 

Karácsony László mezőőr 

 Nagyon jó gondolat, hogy kapjak segítséget, ha jól átgondoljuk nem is biztos hogy 

találunk megfelelő személyt, ők 8-tól 16 óráig dolgoznak és pontosan akkor nem lesz a 

segítségemre amikor kellene. Nagyon jó lenne ha ez nem így működne. A közmunkaprogram 

kötött dolog. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Annyit hozzá tennék, hogy nem a mezőőr alá tenné a megbízott közfoglalkoztatottakat, 

abban az esetben élnének jelzéssel amennyiben a mezőőrt kell tájékoztatni. Nem egy alá, fölé 

rendelt viszonyról lenne szó. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Arról nem is beszélve, hogy polgármester asszony a munkáltatója Lászlónak és a 

közmunkásoknak is. Azt kell csinálni amit ő mond, amit feladatának megkapott, ami a 

feladatkörébe tartozik. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A közmunkásoknak meg van határozva hogy napi 8 óra a munkaideje, de nincs 

meghatározva hogy milyen formulában kell ezt teljesíteni. Meg lehet oldani ezt a kérést.  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a mezőőr beszámolóját, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták:  

 

 

141/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a mezőőr 2017. évi 

tevékenységéről 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az ÖNHIKI második üteme beadásra került, a tornateremre a bérleti szerződés aláírásra 

került, használják is és bérbe is veszek. Az iskolai körzethatárokról a kivonat megküldésre 

került. A tornaterem szennyvízkezelési megállapodása is aláírásra került és megküldtük a 

tankerületnek. November 2-án Nagyrábén is átadásra került a tornaterem. November 3-án 

társulási tanács ülés volt Püspökladányban a Segítő Kezeknél. November 6-án a 

biharnagybajomi rendőrőrs egy fórumot tartott a drogprevenciós előadássorozat. November 9-

én Püspökladányban megyei főkapitány úr beszámolója volt, valamint a közbiztonsági 

referendum került aláírásra a járási polgármesterek, országgyűlési képviselők, járási 

hivatalvezetők részéről. November 10-én Kabán volt a tornaterem átadása, ezzel a mi 

járásunkban minden tornaterem elkészült. November 13-án a konyhafejlesztési pályázattal 

kapcsolatosan volt egy egyeztetés aminek a villanyszerelési munkálatai még mindig egyeztetés 

alatt vannak, hogyan tudjuk ezt kivitelezni. Valamint a bölcsőde leendő épületéről egy újabb 

átbeszélés következett. November 14-én eladtuk a maradék nagyobb struccainkat. November 

16-án Kapornai Judit tankerületi igazgató asszonnyal és Szabó László igazgató úrral történt egy 

egyeztetés a Kölcsey utca 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan. November 18-án voltunk a 

Megyeházán I. világháborúról való megemlékezésen és itt külön felhívták a figyelmünket hogy 

jövőre 100 éves lesz az évforduló, amire jó lenne ha a mi településünk is készülne nagyobb 

szabású rendezvénnyel.  Ezen a megemlékezésen Győri Balázs képviselővel voltam jelen, van 

a hagyományőrző huszárszázad, akik már voltak itt a településen. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Még most is Csontos János a vezetője, vele nagyon jó a kapcsolat. Tavasszal jó lenne 

őket meghívni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Vagy ősszel tartanánk egy megemlékezést. Nagyon élvezte a lakosság amikor néhány 

éve a vendégeink voltak ezek a huszárok. Nagyon látványos felvonulás volt, jó lenne 

megismételni jövőre is. November 20-án történt egy egyeztetés a gazdakör elnökével, a helyi 

agrárgazdasági kamara elnökével a mezőőri beszámolóval kapcsolatosan. November 22-én volt 

a megye napja Létavértesen. November 25-én a sportegyesület, valamint a polgárőrök tartottak 
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egy évzáró vacsorát. Minden pénteken délután 17 és 19 óra között a birkózó egyesület veszi 

bérbe, szombatonként pedig focizni járnak. Igény jelentkezett pingpongozás tekintetében is. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Még kell néhány hét hogy meglássuk lesz e belőle valami vagy nem. Pénteken első 

alkalommal a Kölcsey utcai iskolában voltunk, ha megmarad a kezdeti lelkesedés akkor 

szeretnénk bejönni a tornaterembe, bár most úgy látszik mégis marad a Kölcsey utcai iskola is, 

úgyhogy nekünk jó lesz ott is. Egyelőre kivárunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Milyen díjért veszitek igénybe? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Annyit tudok, hogy szerződés tervezetet elpostázták és várjuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amikor annak idején szerette volna a birkózó egyesület igénybe venni 1500 majd 

kedvezményesen 1000 Ft/óra díjért vehették volna igénybe. Amikor a tankerülettől kértük 

bérleti díjat szabott meg a helyi gyerekeknek azért hogy ott edzéseket tarthassanak. Különféle 

feltételek lettek megszabva. Most inkább kifizetik a négyszeres árat, jóval nagyobb létszámba 

járnak a gyerekek. Egyforma feltételek legyenek majd. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Úgy is eldöntjük majd hogy a szerepi lakosok mennyiért vegyék igénybe. Nekünk a 

tornaterem volt a cél, csak már meg volt az időpont és még a tornaterembe nem mehettünk. 

Lelkesedés van és más nincs. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bérleti díjról nincs mit tárgyalni, mert az volt a kérés a képviselők felé, hogy tegyenek 

javaslatot. Egyetlenegy javaslat sem érkezett tudomásom szerint. Amíg nincs javaslat nincs 

miről tárgyalni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Én most a Különfélékben akartam mondani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Én is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem a különfélékben kell ezt, hanem egy javaslattal megkeresem aljegyző urat, hogy 

készítsen elő egy előterjesztést. Ez így működött volna. 

 

Szabó László képviselő 14.49 órakor megérkezett az ülésterembe. 

 

4./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásairól 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt alaposan megtárgyalta mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 
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 Elfogadtuk természetesen az előterjesztést, a városgazdálkodási iroda vezetőjével 

tételesen mindent átnéztünk. Nagyon jó lenne ha minden így meg is tudna valósulni, mert akkor 

a szociális keretet fel is használnánk, úgy hogy nem is kell visszafizetnünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A 70 éven felülieket ugyanúgy az idén is támogatni tudnánk. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A népjóléti bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem szavazzon. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

 

142/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a tájékoztatót az önkormányzat 

2017. évi pénzbeli és természetbeni ellátásairól. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5./ Beszámoló a fogorvosi ellátásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagy nehezen megérkezett doktornő beszámolója, a népjóléti bizottság tárgyalta is. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Elfogadásra javasolja a beszámolót azzal a kéréssel, hogy valósuljon meg az amit 

doktornő leírt. Kérjük az előadások és a vizsgálatok megtartását. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Szerep tekintetében mi lenne a javaslata, az utóbbi év folyamán nem találkoztam vele 

és azt sem tudom mikor láttam, vagy mikor tudna eljönni az óvodába és az iskolába is. 

 

Szabó László képviselő 

 Hozzánk a múltkor telefonáltak, hogy adjuk meg a tanulói névsort és szeretnének 

igénybe venni egy tantermet és ott akarja szűrni a gyerekek fogait. Nálunk folyamatban van. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 De szűrés minden évben van, legalább is a felsősöknek igen. Igaz? 

 

Szabó László képviselő 

 December környékén szokott lenni úgy emlékszem. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Adják a kis papírt, ráírva minden gyereknek mi a probléma. A felsősöknek minden 

évben van. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem tudtam róla. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ragaszkodnék hozzá és úgy fogadom el a határozati javaslatot, hogy egy személyes 

meghallgatásra egyszer kerüljön sor, talán két-három mondatot tudnánk váltani. Egy évben 

egyszer negyedóráról lenne szó. Eltudnánk mondani ami most elhangzott. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérjük doktornőt, hogy a következő testületi ülésen vegyen részt, valamint ami 

Sárrétudvariban bevált gyakorlat az óvodásoknál is, egy kis oktatás, tájékoztatás, amennyiben 

szükséges átvisszük a gyerekeket. Aki elfogadja a beszámolót az elhangzott kitételekkel, 

megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

 

143/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a beszámolót a fogorvosi 

ellátásról. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6./ Előterjesztés társulási megállapodás tervezetről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy tudom, hogy tegnap ezt elég részletesen átvette a gazdasági és ügyrendi bizottság. 

A DAHUT 2017. június 8-án kelt levelében tájékoztatta minden Hajdú-Bihar megyei 

önkormányzatot, hogy lehetőséget biztosítanak a csatlakozáshoz. Ezt is egységesíteni akarják, 

mint minden közszolgáltatást, így a megyében a DAHUT-ot jelölte meg a kormányhatározat 

kedvezményezettként. Jelenleg 21 taggal működött, ehhez csatlakozik minden egyes hajdú-

bihari önkormányzat. Ennek megfelelően kerül módosításra a társulási megállapodás. 

Egyetlenegy kételyem, vagy aggályom van hogy itt jelentős anyagi vonzatot ír, illetve hogy 

anyagilag hozzá kell-e járulnunk? A társulásokkal már egy kicsit megégettük magunkat, 

ugyanúgy a pályázatok önerejét ha nincs rá forrás, nekünk kell biztosítanunk. Egyébként nincs 

más lehetőségünk, egyetlenegy közszolgáltató lesz, muszáj vagyunk elfogadni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, odafigyelve arra, hogy minden 

március 31-ig a település lélekszáma szerint hozzájárulást kell hogy fizessen. Van a 8. pontban, 

hogy „A Tagok vállalják, hogy a Társulást sikeres pályázat alapján terhelő, más forrásból nem 

támogatott kiadásokat a résztvevő önkormányzatok lakosságszáma arányában viselik.” 

Gondolom majd tájékoztatnak erről bennünket. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Illetve, hogy egy pénzügyi beszámolót azért készítenie kell a társulási tanácsnak amit a 

képviselő-testület elé kell terjeszteni minden évben, bízunk benne, hogy abból egy kicsit többet 

látunk és ha eddig nem került sokba az önkormányzatnak a hulladékszállítás reméljük ezután 
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sem fog. Ha Berettyóújfalu ki tudta úgy hozni, hogy nem kellett hozzátennünk akkor talán 

Debrecen is ki fogja tudni hozni az egész megyének úgy, hogy nem kell fizetni érte. Aki ezt 

elfogadja kérnék egy szavazást. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 

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

 

 

144/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 11. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

 

7./ Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződés és rendelet módosítás elfogadásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megérkezett a vélemény. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A rendeletet három módosítás érinti.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A bizottsági ülésen végig mentünk a módosításokon. Egyrészt a szolgáltatóban történt 

változás, a közterület tisztántartására vonatkozóan beépítésre került két paragrafus, a 

mellékletben a hulladékgyűjtő sziget került módosításra. Két döntés kellene maga a 

közszolgáltatási szerződés jóváhagyása egy határozattal, valamint a rendelet elfogadása.  

 

Szabó László képviselő 

 Nekem van egy látszólag nem idevaló kérdésem. Tegnap óta azon gondolkozom, hogy 

létezik-e olyan hogy differenciált kommunális adó, tehát hogy valaki többet fizet, valaki meg 

kevesebbet? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem. Negatív megkülönböztetés, ilyet nem lehet. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Vannak akik esetleg adómentességet élveznek, bizonyos önkormányzatok élnek azzal, 

hogy kedvezményt adjanak.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy adó az vonatkozik mindenkire. Ezzel kapcsolatban van-e valami kérdés még? Aki 

elfogadja a közszolgáltatási szerződést kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták:  
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145/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel kötendő települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2017. december 8. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a hulladékkezelési rendeletünket elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 7 

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

nélkül a következő rendeletet alkották:  

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

20/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

 

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2016. (VII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdése a) pontja alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 

Ht.) 35. § (1) bekezdésben és 88. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

A 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat ellátása 

keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére a Debreceni Hulladék 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István u. 136. (a továbbiakban: közszolgáltató) 

jogosult és köteles.” 

 

 

2. § 

 

A 5. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag 

haladja meg az átadott gyűjtőedény űrtartalmát, úgy a közszolgáltató külön díjazás ellenében 
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az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott műanyagzsákban elszállítja a gyűjtőedényzet 

mellé kirakott hulladékot. A gyűjtőedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi 

jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában 

foglalja az elszállítás költségeit is, azaz megegyezik a közszolgáltatási díjjal, ami a Koordináló 

szervet illeti meg.” 

 

 

 

3. § 

 

A 12. § az alábbiakkal egészül ki: 

 

„(5) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek, terek, szilárd burkolatú utak szervezett 

és rendszeres tisztításáról, – ide értve az általános takarítást, portalanítást, síkosság mentesítést 

- a hulladékgyűjtők kihelyezéséről és ürítéséről az önkormányzat gondoskodik. 

 

(6) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 

tulajdonosának kötelessége, beleértve az általános tisztítást, síkosság mentesítést, 

hóeltávolítást. Járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöldterület is található, a teljes terület gondozása az ingatlantulajdonos kötelessége, beleértve a 

növények gondozását, kaszálását és egyéb általános növényápolási teendőket.” 

 

 

4. § 

 

A rendelet az alábbi 15/A §-al egészül ki: 

 

„17/A. §   

(1)  A közszolgáltató a közszolgáltatási díjbeszedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettsége teljesítéséhez és ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához szükséges 

személyes adatokat kezel.   

 

(2) A közszolgáltató az adatokat kizárólag közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan, 

jogszabályban meghatározott kötelezettségei teljesítése érdekében használhatja fel. 

 

(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá meghatározza azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához tevékenysége 

körén belül szükségesek.  

 

(4) A közszolgáltató kizárólag a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony 

időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt 

iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett 

ingatlanhasználó közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A 

közszolgáltató jogosult az (1) bekezdésben foglalt részfeladatai tekintetében 

adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében a 
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személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik 

személynek átadni.” 

 

5. § 

 

A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép 

 

6. § 

 

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde        Keserű László 

polgármester         jegyző 

  

 

 

 

 

1. számú melléklet 
 

 

Öblösüveg gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek 

 

Szerep 

Hely Üveggyűjtő konténer 

József Attila utca – Kossuth utca sarok 1 

  

 

8./ Előterjesztés a víziközmű rendszer tulajdoni arányokról szóló megállapodásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Elkészült az ivóvízminőség beruházás, ebbe a három önkormányzat vesz részt, a 

kutaknak a megosztásáról, a továbbiakban a közös terhek viseléséről, a képviseltre jogosult 

személyekről. Erről kell döntenünk. Ezt tárgyalta a bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadtuk a határozati javaslatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezt elfogadja megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták:  

 

146/2017.(XI.28.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű rendszer tulajdoni arányairól 

szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

9./Előterjesztés folyószámlahitel igényléséhez 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Elérkezett a december hónap ami azt jelenti hogy december 31-el lejár a folyószámla 

hitelkeretünk. Az OTP-től még mindig nem érkezett meg a folyószámla vezetési ajánlat, így 

ahhoz hogy az önkormányzat zökkenőmentesen tudjon működni, úgy gondolom jövő évre is 

szükséges lenne hogy megújítsuk a folyószámla hitelkeretünket. Véleményetek, kérdésetek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság tárgyalta és egyértelműen támogatta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor kérnék egy szavazást aki elfogadja a folyószámla hitelkeret megújítását. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

147/2017.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta: 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a folyószámlahitel lehetőségét 

figyelembe véve 3.500.000 Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint folyószámlahitelt 

igényel a Hajdú - Takarék Takarékszövetkezettől 2017. december 31-ig. 

 

2. Egyben vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a 

pénzintézet rendelkezésére bocsátja. 
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3. Nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára 

nézve kötelezőnek tartja. 

 

4. A Képviselő-testület a 3.500.000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak 

fedezetként felajánlja az Önkormányzat költségvetési bevételeit. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

10./ Előterjesztés nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegnap ezt is tárgyalta a bizottság. Véleményetek, észrevételetek? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a pályázati kiírást. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Annyit kell tudni, hogy hétfőn lesz a pályázati kiírás a honlapon megjelentetve 3 

vállalkozónak kiküldjük és akkor 15-én 12 óráig van a beadási határidő. Elvileg 18-án reggel 

bontanánk a bíráló bizottsággal.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

 

148/2017.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki, a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása 

érdekében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező pályázati 

felhívás közzétételére  (honlap, hirdetőtábla) és a pályázati eljárás lefolytatására azzal, hogy a 

nyertes ajánlattevő kiválasztásának jogát a testület fenntartja. 

 

Határidő:2017. december 31. 

felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

 

11./ Előterjesztés Debrecen Megyei Jogú Város együttműködési kérelme az Európa 

Kulturális Fővárosa nevezetű pályázat kapcsán 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt egyik bizottság sem tárgyalta.  Debrecen Megyei Jogú Város pályázatot kíván 

benyújtani Európa Kulturális Fővárosa címre. Szerep község is támogassa és kössük meg az 

együttműködési megállapodást. Így mi is talán valami kedvezményben részesülünk. Aki ezt 
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elfogadja megkérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

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

 

 

149/2017.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

1./ támogatja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be 

az Európa Kulturális Fővárosa címre.  

2./ Egyetért azzal, hogy a pályázati cél megvalósítása érdekében együttműködési 

megállapodás kerüljön megkötésre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szerep 

Községi Önkormányzat között.  
 

Határidő: 2017. december 20. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

12./ Polgármester jutalmazásáról  

/Szóbeli előterjesztés alapján/ 

 

Győri Balázs képviselő 

 Megint eltelt egy esztendő, tavaly is megtettem mert úgy éreztem tavaly is hogy a hivatal 

munkája is és a polgármester munkája is megérdemel annyit, hogy valamilyen szinten 

jutalmazzuk. Azt kell hogy mondjam aljegyző urat is kiemelve, hogy jól működik a hivatal. 

Mindemellett a polgármester is megteszi a magáét. Látom, tapasztalom hogy ahol érdemes 

megjelenni és a falu érdekét valami úton módon képviselni tudja, elő tudja mozdítani a falu 

fejlődését, ő ezt megteszi. Úgy gondolom egyhavi jutalmat, egyhavi fizetést mindenképpen 

jutalomként tudnék neki támogatni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Van e valakinek megjegyzése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs akkor aki a Balázs 

javaslatát támogatja kézfelemeléssel jelezze. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 1 képviselő nem szavazott, 

a következő határozatot hozták:  

 

150/2017.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné Verő Tünde polgármester 

részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 225/H. § alapján jutalmat 

állapít meg, melynek összege a polgármester illetményének 1 havi összege, bruttó 

498.600.-Ft. 

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Keserű László jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 

 

 

13./ Különfélék 
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Szabó László képviselő 

 A gyerekek folyamatosan használják a tornatermet, amit pozitívumként szeretnék 

elmondani, hogy a terem tiszta. Legalább is így tapasztalom. Több tornateremben jártam ahol 

nem ilyen tiszta a padlózat. Lehet köszönhető a fehér cipőnek.  Amit szeretnék javasolni esetleg 

hosszútávon mindenféleképpen érdemes lenne egy hálót tenni a kapuk mögé, egy a 

balesetveszély miatt, meg azért mert ezt a tégla felületet megsértik nehezen tudják javítani. A 

harmadik javaslatom, hogy a nemzetiszín díszítést azt tegyük egy másik falra, nem való hogy 

azt eltalálja a labda. Készítettünk egy polcrendszert a cipőknek, így most már mindenki átlátja, 

hogy hol a cipője. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bérleti díjjal kapcsolatosan abban maradtunk hogy marad egy ideig a 4500 Ft, ugye?  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez az irányadó, mivel nem határoztunk meg semmit és abban maradtunk, hogy a 

képviselők tegyenek javaslatot, hogy továbbiakban hogy határozzuk meg a bérleti díjat. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Írásban kéritek ezt a javaslatot? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azt sem bánom ha bejöttök valamikor és szóban átbeszéljük. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Olyan szempontból is célszerű mert a 2018-as évre meg is tudjuk határozni akkor a 

költségvetés készítésénél erre tekintettel leszünk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Volt pár telefonom és a környező települések mindenhol kedvezményt adnak a 

lakosaiknak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sárrétudvariban konkrétan tudom, hogy 4500 Ft a bérleti díj, amiből 1500 Ft-ot átvállal 

az önkormányzat. Ez biztos hogy így van. Bárándon kisebb, ezért kevesebb a bérleti díj is. 

Adtok javaslatot és Zoli elkészíti az előterjesztést. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azt tudom javasolni, hogy amikor a civil szervezeteknek a támogatásáról lesz szó, akkor 

egy költségvetést fog benyújtani az adott civil szervezet. Márciusban fogjuk most már tárgyalni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nemcsak civil szervezetek, hanem baráti társaságok is igénybe veszik. 

 

Szabó László képviselő 

 Március az már soká lesz. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Akkor ahogy érkeznek a javaslatok elkészítem az előterjesztést és a képviselő-testület 

mérlegelni fogja hogyan legyen ez leszabályozva. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És akkor ezt januártól be tudjuk vezetni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Egy kicsit talán több embernek tudnánk propagálni hogy vegyék igénybe. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szombatonként a focisták szokták igénybe venni és szívesen használják. Vállalkozók 

vacsoráját megtartjuk minden évben, annyira húzósak most az ünnepek hogy december 15-e 

péntek lenne az időpont. Utolsó testületi ülés pedig december 19. Amennyiben nincs más az 

ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.35 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


