
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 6-i rendkívüli ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:105-108 

 rendelete: 13 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés a 26/2018.(III.07.) számú határozat módosításáról 

2./ Előterjesztés Szerep Kossuth u. 5. szám alatti tornaterem bérleti szerződéséről 

3./Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 7/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ Előterjesztés a fogorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

 

105/2018.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 6-i rendes ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

106/2018.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „TOP – 3.2.1 – 15 

– Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat módosításra kerüljön, azzal, 

hogy ne kerüljön bevonásra a kivitelezésbe a Könyvtár épülete. Az összeg a költségvetésben a 

tartalék sorra kerüljön. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

107/2018.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tornaterem használatára vonatkozó bérleti 

szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 



108/2018.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét képező Szerep 

Községi Önkormányzat és az ARMILODENT Kft.-vel a fogorvosi szolgálat egészségügyi 

vállalkozásban történő ellátására kötött Feladat-ellátási Szerződés módosítását elfogadja. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 6-i 

rendkívüli 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 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 13.03 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy a rendkívüli ülésre mindenki 

szakított időt. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselőből 

7 jelen van. A napirendi pontokra az alábbiak szerint teszek javaslatot.  

 

 

1./ Előterjesztés a 26/2018.(III.07.) számú határozat módosításáról 

2./ Előterjesztés Szerep Kossuth u. 5. szám alatti tornaterem bérleti szerződéséről 

3./Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 7/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ Előterjesztés a fogorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

 

  

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:  

 

 

105/2018.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 6-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1/ Előterjesztés a 26/2018.(III.07.) számú határozat módosításáról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez a határozat módosítás az energetikai pályázatról szól.  Hoztunk egy határozatot, 

amiben kiterjesztettük a Könyvtár épületére is. Ezt a határozatunkat vissza kellene vonni, mert 



a mostani álláspont szerint ezt így nem fogják jóvá hagyni. A Könyvtár épületére betervezett, 

ha jól emlékszem 5,9 millió forint, az rákerül a tartalék sorra és ezt még esetleg fel lehet 

használni, vagy vissza fizetjük a Kincstárnak. A legkisebb veszteség ér bennünket, viszont a 

közbeszerzést ki tudjuk írni és nagyon gyorsan el kellene kezdenünk az iskolát, és a hivatal 

energetikai korszerűsítését ezzel. Van-e valamilyen kérdésetek ezzel kapcsolatban? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Annyi kiegészítést teszek, hogy Hajdú-Támba Hanga a közbeszerző és délelőtt már 

megküldte a pályázati felhívást. Egyértelműen lehet látni, hogy két helyszínen valósulna meg a 

pályázat. Benne van a pályázati felhívásban a műszaki tartalom és azért lenne ez szükséges, 

mert egy olyan testületi döntésünk van hatályban, hogy három helyszínen valósul meg a 

pályázat. Ahhoz hogy elinduljon a közbeszerzés mindenképpen módosítani szükséges a 

határozatunkat. 

 

Szabó László képviselő 

 Hogy is volt a pályázatunk a legelején? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt az iskola épülete, azonban abból kiesett a fűtéskorszerűsítés, mivel az a Tankerület 

pályázata által valósul meg. Azt tettük volna át a Könyvtár épületére. Ha nem tudjuk 

felhasználni az 5,9 millió forintot, akkor visszafizetjük. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Mivel december 31-e a határidő, ha tovább várunk arra, hogy a Könyvtárra kiterjesszék 

akkor visszafizetjük és az eddigi költségek is elvesznek. Ebben az esetben viszont nem 

használunk fel maximum 5,9 millió forint összegű állami támogatást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Már többet fizettünk ki eddig. Aki egyetért azzal, hogy vonjuk vissza a határozatot, 

kérem kézfelemeléssel jelezze. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 

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

 

 

106/2018.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „TOP – 3.2.1 – 15 

– Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat módosításra kerüljön, azzal, 

hogy ne kerüljön bevonásra a kivitelezésbe a Könyvtár épülete. Az összeg a költségvetésben a 

tartalék sorra kerüljön. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor megkapta a testület a tájékoztatót, hogy ezzel a két helyszínnel kerül kiírásra a 

feltételes közbeszerzésünk. Amikor az Államkincstár a módosítást jóváhagyja, a közbeszerzés 

eredménye akkor lesz hatályos és kezdhetjük el a szerződéskötést. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Augusztusban volt a rendkívüli testületi ülés és azon az eseti közbeszerzési szabályzatot 

elfogadtuk. Benne van a bíráló bizottság, benne van a meghívandók köre és abban pedig a 



polgármester kapott felhatalmazást a közbeszerzésnek a lebonyolítására és a Képviselő-

testületnek a döntésnél lesz ismételten szerepe. Ugyanakkor a polgármester tájékoztatta a 

Képviselő-testületet a közbeszerzési eljárásról, pályázati felhívásról. 

 

 

2./ Előterjesztés Szerep Kossuth u. 5. szám alatti tornaterem bérleti szerződéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Tankerület megküldte, kettő apróbb javítás van benne. Aljegyző úr légy szíves 

ismertesd a testülettel. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Megnéztem a tavalyi szerződést és a mostani szerződést. A 4. illetve 5. pontban történt 

egy-egy mondatnál kiegészítés. A 4. pont tartalma, hogy „A bérlő az 1./ pontban körülírt 

épületrészt bérbe veszi, az 2. számú mellékletben meghatározott időtartamban, s beosztás 

szerint, maximum heti 29 óra időtartamban. A kora őszi és április 15. utáni időszakban – ha a 

tanmenet és az időjárási viszonyok ezt engedik – szabadtéri tornaórák megtartása esetén a bérlő 

nem veszi igénybe az épületet.” Tehát előfordul olyan időjárási viszony, amikor az iskolának 

nincs szüksége a tornateremre, mert inkább kinti testnevelés órák kerülnek megtartásra. 

Ugyanakkor előfordulhat olyan helyzet szeptemberben vagy májusban amikor viszont igénybe 

venné a tornatermet. Az 5. pont megint egy technikai jellegű kiegészítés „A bérbeadó és a bérlő 

képviseletében eljáró személyek jegyzőkönyvbe veszik a havonkénti valós kihasználtságot, 

mely jegyzőkönyv a kiállításra kerülő számla kötelező melléklete.” Ez is egy pontosítás a havi 

elszámolások tekintetében, egyértelmű helyzet, hogy akkor hogyan történik. A tavalyi évvel 

megegyező bérleti szerződés van, olyan szempontból most már előnyös helyzetben vagyunk, 

hogy most már van 1 év tapasztalatunk. Úgy gondolom zökkenőmentesen ment le az elmúlt 1 

év.  

 

Szabó László képviselő 

 Mint használók azt mondhatom nem volt semmi probléma.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hallottam ilyen és olyan visszajelzést a tornaterem használatról más településekről, 

nálunk abszolút korrektül ment. Nem volt semmi probléma. 

 

Szabó László képviselő 

 A tornaterem állapota is nagyon jó, köszönhető a cipőknek is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg Székely Laci csinált egy nagytakarítást és le lehetett mosni a falakat is. Kérdés, 

vélemény? Aki elfogadja az előterjesztést kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 

 

107/2018.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tornaterem használatára vonatkozó bérleti 

szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 



 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

3./Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 7/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy rendeletünk a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan. Aljegyző úr 

kérlek részletezd légy szíves. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ez egy érdekes helyzet. Nem a rendeletünk alapján történik a közszolgáltatás 

lebonyolítása, hanem a Katasztrófavédelem kijelölő határozata alapján. Nekünk van egy 

együttműködési megállapodásunk a Városüzemeltető Kft.-vel. A Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság határozata, és az együttműködési megállapodás adja a jogi keretet. Ugyanakkor 

van egy rendeletünk. Január 31-én le fog járni a három éves időtartam. Áttekintésre került ez a 

jogi szabályozás. Kiderült, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata és a mi 

rendeletünk nincs összhangban. A mi rendeletünk régen azt tartalmazta, hogy 4000 Ft/fuvar a 

szállítási díj. Ezt vette át a Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Megyei Kormányhivatal 

jelzéssel élt, hogy nem jó a fuvar mint mértékegység, mert nem egyértelmű szabályozás. A 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a kollegám aki ezt a rendeletet felülvizsgálta különböző 

módon vezette át az új díjtételt. A Katasztrófavédelem 5 m3-rel számolt, a kollegám pedig 4,5 

m3-rel. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság nettóban számolt, a kollegám bruttóban. Ezért két 

teljesen különböző díjtétel jött ki. Ennek az összhangját meg kellett teremteni. A lakosok 4000 

forintot fizettek, tehát nem tekinthetjük nettónak. Ezért azt tartalmazza, hogy a fizetendő díj 

4000 Ft, ez 5 m3-rel el lett osztva és így jött ki a 800 Ft. Viszont a mi rendeletünkben a rezsi 

csökkentés érvényesítése elmaradt. Ezért lett 720 Ft-ban meghatározva a fizetendő díj. Ezt a 

rendelet módosítást át fogom küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, aki a rendelet módosítással 

egyetért, 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 

13/2018. (IX.07.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló  

7/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 



 

1.§ 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló 7/20016. (VI.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 

melléklete lép. 

 

2.§ 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

Tóthné Verő Tünde      Keserű László 

polgármester       jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

 

1. melléklet a …/2018.(……..) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 7/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelethez 

 

Fizetendő díj mértékéről 

 

 

 

Lakosság részére: 720 Ft/m3 (rezsi csökkentett) 

 

Bihari Szociális Nonprofit Kft-nek: 700 Ft/m3, 

 

tekintettel arra, hogy egy fuvar szállítása legfeljebb 5 m3 térfogatú gépjárművel történik.” 

 

4./ Előterjesztés a fogorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A sárrétudvari fogorvosnő tartós távollétre készül. A férje és az apósa fogja megoldani 

a helyettesítését. Ahhoz hogy ez átvezetésre kerüljön a működési engedélyben, így nekünk is 

hozzá kell járulnunk. Kérdés, javaslat? Aki ezt elfogadja kézfelemeléssel jelezze. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

 



108/2018.(IX.06.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét képező Szerep 

Községi Önkormányzat és az ARMILODENT Kft.-vel a fogorvosi szolgálat egészségügyi 

vállalkozásban történő ellátására kötött Feladat-ellátási Szerződés módosítását elfogadja. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 13.19 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 

 

 

 

 


