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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. június 26-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:79-86 

 rendelete: 9-10 

  
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi önkormányzati beszámoló 

Előterjesztő:  Rozgonyi Attila csoportvezető 

  Vida László üzemmérnökség vezető   

3./Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Tájékoztató a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. második félévi és 2018. 

első félév működéséről 

Előterjesztő: Rózsás Krisztián elnök 

5./ Könyvtár beszámolója 

Előterjesztő: Győriné Boruzs Anna könyvtáros 

6./ Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés ingatlan használatba adásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Különfélék 

 

 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 
 

79/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 26-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

80/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

2017. évi önkormányzati beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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81/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2017. második félévi és 2018. első félév működéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

82/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

83/2018.(VI.26.) számú határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szerep Község Önkormányzatának 
Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023) – a határozat mellékletében szereplő tartalommal - 
elfogadja.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

84/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat tulajdonát 

képező szerepi 166. hrsz. alatti, a valóságban Szerep Kossuth u. 10. sz. alatti ingatlan mini 

bölcsődét magába foglaló részének a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde 

számára történő vagyonkezelésbe (ingyenes használat) adásával. 

  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

85/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Varga 

Lajos és Varga Lajosné (4163 Szerep Hajnal u. 7.) tulajdonát képező Szerep Hunyadi u. 

8. szám alatti, 282 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, bruttó 

200.000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint összegben. Vételi ajánlatát 2018. szeptember 30-ig 

tartja. Az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti, a vételárat a 2018. 

évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2018. 10. 30. 

 

 

86/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2018.(V.29.) számú határozatot 

visszavonja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 26-i rendes 

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 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00 órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Külön köszöntöm Vida Lászlót a TRV Zrt. 

képviseletében, valamint Rózsás Ottót a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. A 

napirendi pontokra az alábbiak szerint teszek javaslatot. 8. napirendi pontnak javaslom  

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi önkormányzati beszámoló 

Előterjesztő:  Rozgonyi Attila csoportvezető 

  Vida László üzemmérnökség vezető   

3./Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Tájékoztató a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. második félévi és 2018. 

első félév működéséről 

Előterjesztő: Rózsás Krisztián elnök 

5./ Könyvtár beszámolója 

Előterjesztő: Győriné Boruzs Anna könyvtáros 

6./ Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés ingatlan használatba adásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Különfélék 

 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 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:  
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79/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. június 26-i rendkívüli ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló beszámoló megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztálya részére. Feladat-ellátási szerződés felmondásáról a döntés megküldésre 

került Dr. Késmárky-Borbély Ágnes háziorvos részére. Szerepi Sorsfordítók Egyesület 

pályázatának támogatása kifizetésre került. 

Két ülés közötti fontosabb események voltak. Az EFOP 1.6. pályázatot megnyertük, június 11-

én volt egy egyeztetés a projektmenedzsmenti és pénzügyi feladatokat ellátó személyekkel. 

Legnagyobb örömömre Kovács Gergő a nagyhegyesi jegyző vállalta a projektmenedzsmenti 

feladatokat. Valamint Furka Zsolt a Berettyóújfalui Tankerülettől a pénzügyi feladatok 

ellenőrzését vállalta. Számomra ez nagyon megnyugtató. Június 23-án Nyugdíjas Találkozó 

volt. Az EFOP-os pályázat második fordulóján is nyertünk, ezzel kapcsolatosan ma volt egy 

egyeztetés Jeney Tiborral aki a terveket készíti hozzá. Egyedül a jegyzői lakot lehet felújítani, 

a többi mind új építésű ingatlan lesz. Ezek lesznek folyamatban. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat készített egy pályázatot az önkormányzat nevében, amivel az általános 

iskolás tanulókat elvihetjük egy javító-, nevelő intézeti látogatásra és pályázati forrásból ez 

mind támogatható. Bízok benne meg fogjuk kapni. A TOP energetika pályázatunknak az első 

mérföldkövéig eljutottunk. Ez beadásra került. A mai napon megkaptuk a kiviteli terveket, az 

árazott költségvetést. Azt várjuk, hogy a Kincstár jóváhagyja a Könyvtár bevonását és 

indíthatjuk a közbeszerzést és végre hozzá foghatunk ehhez is. Áttérhetünk a második 

napirendre. 

 

Szabó László 14.05 órakor megérkezett az ülésterembe. 

 

2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi önkormányzati beszámoló 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A beszámolót megkapta minden képviselő, ezzel kapcsolatban van-e kiegészíteni 

való? 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet. Üzemmérnökség vezető vagyok, 

végzettségemet tekintve építőmérnök, közgazdász mérnök. A terület üzemmérnökség vezetését 

vállaltam el. A szervezetünk folyamatosan átalakul. A jelenlegi formájában annyit érdemes 

tudni, hogy 9 üzemmérnökség működik a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nél. 

Ügyvezetőnk Bakondi György Patrik, már közel egy éve. A főmérnök akihez Szerep tartozik 

az Kalik János. Szerep Sárrétudvariból kapja a vizet. Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep 
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térségi vízmű. Az ivóvízminőségre különösebb panasz nem érkezett, folyamatosan végezzük a 

hálózat mosatásokat, illetve az üzemzavar elhárításokat, olyan szinten, hogy külső vállalkozót 

vonunk be, amennyiben arra szükség van. Például útfelbontási munkálatok vannak. 

Amennyiben kérdés van arra szívesen válaszolok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés valakinek?  

 

Győri Balázs képviselő 

 Az elmúlt időszakban nagyon sok csőrepedésünk volt, meg sok javítani való. Azt 

gondolom ez egy végtelenül elavult rendszer. Lehet már akkor is elavult volt amikor 50 évvel 

ezelőtt csinálták. Tudomásul vettük hogy ez van. Nincs-e tervben ezeknek a csöveknek a 

kicserélése? 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Az Európai Unió az ivóvíz és szennyvíz irányelveket támaszt a tagállamokkal szemben. 

Minden tagállamnak meg kell hozni a saját rendeletét. Az ivóvízre, szennyvízre megtörtént. A 

szennyvízhez csatornahálózatot ki kell építeni a 2000 fő fölötti településen, Önök 2000 fő alatti 

település. Az ivóvíznél pedig ivóvíz javítás vízműtelepeken. Az ivóvízminőség javítás 

megvalósult Sárrétudvariban. Amint az ivóvíz kilép a vízmű telep kapuján, de a régi elavult, 

elosztó hálózatba jut. Erről tudomásom annyi van, hogy talán az ivóvíz hálózat fejlesztésére 

lesz valamilyen projekt. Sok településen elavult csővezetékek vannak amelyeknek a kihordási 

ideje már lejárt. Az ivóvízminőség javítás megfelelés megtörtént, a következő lépés az elosztó 

hálózat felújítása lesz. Ez mint feladat adott, de nem tudjuk a hátterét, hogy miből. Az Unióban 

is ismert ez a történet. Reméljük lesz előre lépés. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem lenne kettő kérdésem. Az egyik lakosunk adott be vízbekötési kérelmet, 1 éve 

indították el és még nincs előre lépés. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Van egy formanyomtatványunk amit az ügyfélszolgálaton kiadunk a tervezőknek, hogy 

mit kell a tervnek tartalmaznia. Ha ez hiányos akkor hiánypótlásra szólítjuk fel. Sajnos van 

olyan tervező aki a füle botját sem mozdítja. Nem hajlandó pótolni a hiányt. Nincs a megjelölt 

közműrendszerekkel egyeztetve, az e-közműrendszeren keresztül kell egyeztetni. A terv 

valószínűleg hiányos. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az elmúlt héten kerestek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Debrecenből 

hogy lakóotthonok építése van tervben a településen. Kértek volna a TRV-től egy nyilatkozatot, 

hogy van e kapacitás arra, hogy ezeket a házakat rákössék, illetve azon az utcán ki van-e építve 

a vízvezeték. Nem kaptak rá választ. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Csak arról nyilatkozhatunk ami vízjogi engedélybe benne van, addig a kapacitásig. Le 

van írva hány köbméter/nap a telep. Azon belül az elosztó hálózatok kapacitása. Ebből 

meghatározzák a mértékadót, egy szűk keresztmetszetet. Egy családi ház jellegű építésnél 

belefér látatlanban. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 
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 A szociális otthon kiváltására épülnek a lakóotthonok. 

 

Vida László üzemmérnökség vezető 

 Sárrétudvariban igen volt a válaszunk polgármester úrnál, ezzel kapcsolatban itt is igen 

a válasz. Ipari létesítménynél mivel van egy mértékadó kapacitás, ott nem tudjuk teljesíteni a 

szolgáltatást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha nincs több kérdés ezt tegnap tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadta egyhangúan a beszámolót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdezem a Képviselő-testületet aki elfogadja a beszámolót megkérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

80/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

2017. évi önkormányzati beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

    

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük a jelenlétet.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester elhagyta az üléstermet. 

 

3./Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegnap ezt tárgyalta a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadta a bizottság a rendelet módosítást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A 2018. évi tényadatok kerültek átvezetésre. Kérdés, vélemény? Szavazásra teszem fel 

aki elfogadja a rendelet módosítást. 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 

9/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
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3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

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

véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a 

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

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

önkormányzat 2018. évi költségvetését 
 

a) 447 463 086 Ft költségvetési bevétellel 

b) 334 400 986 Ft finanszírozási bevétellel 

c) 639 491 544 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 424 152 835 Ft működési kiadással 

c/2) 215 337 709 Ft  felhalmozási kiadással 

d) 142 372 528 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg.” 

 

2. § 
 

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

„(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 180 630 440 Ft előző évi működési 

maradványt, a felhalmozási hiány fedezetére 16 396 210 Ft felhalmozási maradványt von be az 

önkormányzat. A folyószámla hitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a 

polgármester jogosult.” 

 

3. § 
 

 (1)  A Rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(1a)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételeit az 1.B. melléklet 

szerint hagyja jóvá.” 

 (2)  A Rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(2a)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi finanszírozási kiadásait a 2.B. melléklet szerint 

fogadja el.” 
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4. § 
 

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

5. § 
 

A Rendelet a 2. melléklet szerinti 1.B. melléklettel egészül ki. 
 

6. § 
 

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 

7. § 
 

A Rendelet a 4. melléklet szerinti 2.B. melléklettel egészül ki. 
 

8. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 

9. § 
 

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

10. § 
 

A Rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
 

11. § 
 

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

 

 

 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 

 

 

 

4./ Tájékoztató a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. második félévi és 2018. 

első félév működéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kiegészíteni valód? 

 

Rózsás Ottó roma nemzetiségi önkormányzat képviselője 

 Ha jól tudom Krisztián a beszámolót leegyeztette, egy módosításunk volt a ballagással 

kapcsolatosan. Azt az összeget csoportosítottuk át kirándulásra. De a beszámolóban ez már így 

szerepel. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés ezzel kapcsolatosan? A Népjóléti bizottság ezt tárgyalta. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság ezt tárgyalta, elfogadta a tájékoztatót. Köszönjük, hogy eljöttél, 

mert ez volt az egyik sarkalatos pont, hogy valaki képviselje a nemzetiségi önkormányzatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a nemzetiségi önkormányzat beszámolóját megkérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

81/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2017. második félévi és 2018. első félév működéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 14.18 órakor visszaérkezett az ülésterembe. 

 

 

5./ Könyvtár beszámolója 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság elfogadta a beszámolót. 

 

Győriné Boruzs Anna könyvtáros 

 Tegnap már beszélgettünk róla, nincs kiegészítésem. A közfoglalkoztatott az Országos 

Széchenyi Könyvtár által van. Tegnap ez kérdés volt. 25 év alattit nem vehettünk fel és 

érettségihez volt kötve. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a könyvtár beszámolóját elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

82/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

6./ Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Népjóléti bizottság tegnap tárgyalta és javaslatokat fogalmazott meg. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság tárgyalta az óvodavezetőnek voltak külön kérései amiket 

megbeszéltünk, illetve módosításként adategyeztetéseket fogalmaztunk meg. Javításokat 

kértünk. A Népjóléti bizottság a Helyi Esélyegyenlőségi programot a módosításokkal együtt 

elfogadásra javasolta. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Dóra egész nap az adatok pontosításával foglalkozott. Amit a bizottság jelzett azok 

átvezetésre kerülnek.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért és elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. 

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

határozatot hozták: 

 

83/2018.(VI.26.) számú határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szerep Község Önkormányzatának 
Esélyegyenlőségi Programját (2018-2023) – a határozat mellékletében szereplő tartalommal - 
elfogadja.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

7./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosításáról  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tegnap a Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat? Szavazásra teszem fel aki ezt elfogadja. 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 

10/2018 (VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási  közfeladat ellátásáról szóló  11/2016. (VII. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35.§ (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 

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

19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el:  

  

§  

  

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

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül 

ki:  

  

„(2a) A közszolgáltató, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, 

Oláh Zs. 1-1., mint közszolgáltatói alvállalkozó útján látja el az alábbi 

hulladékgazdálkodási tevékenységeket: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése. A 

közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 99,3 %.”  

2.§ 

 

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

  

„(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: a közszolgáltató az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: OTÉK) szerinti nagyvárosias lakóterület esetén heti két alkalommal, 

egyéb, az OTÉK által meghatározott terület esetén heti egy alkalommal köteles az 

ingatlanhasználó által a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött 

vegyes települési hulladékot elszállítani. Az OTÉK által meghatározott területeket a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 1. 

mellékletének 1. táblázata tartalmazza. Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék 

elszállítási gyakoriságát jelen rendelet 13. §-a tartalmazza”  

  

3. §  

  

A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

  

„(1) Az üdülőingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem 

tartózkodik – a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást heti egy alkalommal történő gyakorisággal.”  

  

4. §  

  

A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

  

„(2)   Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített 

közszolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles megfizetni. A Koordináló szerv a 

közszolgáltatási díjról negyedévente állít ki számlát.”  
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5. §  

  

Ez a rendelet 2018. július 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.  

  

  

  

Tóthné Verő Tünde                                                     Keserű László 

    polgármester                                                                         jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

8./ Előterjesztés ingatlan használatba adásról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Mini Bölcsőde működési engedélyéhez a hiánypótlás megérkezett és a kiosztott 

előterjesztés szerint aljegyző úr ismerteti mit kell pótolni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tegnap a bizottsági ülés után kaptuk meg a hiánypótlást. Elküldtük a kérelmünket amire 

nagyon hamar reagáltak. 5 pont van amit hiánypótlásként megjelöltek. Délelőtt volt az 

óvodavezető, 3 nyilatkozatot kellette elkészíteni, az el is készült és aláírásra került. Illetve 

becsatoltuk az ingatlannak a tulajdoni lapját, ahol az Önkormányzat szerepel tulajdonosként, 

illetve az alapító okiratban már meg van jelölve, hogy az ingatlannak a használója az óvoda, 

viszont ennyi nem elegendő. Lennie kell egy Képviselő-testületi határozatnak arról, hogy 

ténylegesen használhatja az óvoda. A határozat arról szól, hogy a képviselő-testület egyetért 

hogy a Kossuth utca 10. szám alatti ingatlan a Mini Bölcsődét a magába foglaló részének az 

óvoda ingyenes használatába adjuk. Az alapító okiratban ez benne van, de kell a Képviselő-

testületi határozat.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezzel kapcsolatban kérdés? Szavazásra teszem fel aki a határozati javaslatot elfogadja. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

84/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzat tulajdonát 

képező szerepi 166. hrsz. alatti, a valóságban Szerep Kossuth u. 10. sz. alatti ingatlan mini 

bölcsődét magába foglaló részének a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde 

számára történő vagyonkezelésbe (ingyenes használat) adásával. 

  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

9./ Különfélék 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt tegnap egy ingatlan vásárlással kapcsolatos előterjesztés. Varga Lajostól 

szeretnénk megvásárolni a Hunyadi utca 8. szám alatti ingatlant. A szegregátumban 

elhelyezendő csillag szolgáltató ház részére. 200. 000. – Ft-ot kér a telekért. Tegnap 

megtárgyalta a Gazdasági bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadásra javasolja az előterjesztést kérem szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő 

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

következő határozatot hozták: 

 

85/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz a Varga 

Lajos és Varga Lajosné (4163 Szerep Hajnal u. 7.) tulajdonát képező Szerep Hunyadi u. 

8. szám alatti, 282 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra, bruttó 

200.000.- Ft, azaz Kettőszázezer forint összegben. Vételi ajánlatát 2018. szeptember 30-ig 

tartja. Az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti, a vételárat a 2018. 

évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2018. 10. 30. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik dolog, hogy vissza kellene vonni azt a határozatot, amelyben el kívánjuk adni 

a Nagy u. 59. szám alatti ingatlant. Ki lett értesítve az érdeklődő, nem jött hozzám azóta sem. 

Ez a szegregátumos pályázatban szerepel, így azt javasolnám vonjuk vissza a határozatot és 

nem adjuk el. 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: 

 

86/2018.(VI.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2018.(V.29.) számú határozatot 

visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A Digi Távközlési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatosan volt egy olyan döntés, hogy 300 

ezer Ft/év összegért bérbe adjuk azt a telket. Elküldte a Digi szerződés tervezetet ami alapján 

lenne egy határozott idejű szerződés 2035. júniusig, tehát 18 évre. A szerződés lejárta előtt 

amennyiben 180 napon belül nem jelzi egyik fél sem, akkor automatikusan 5 évvel 
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meghosszabbodik. A Nemzeti vagyonról szóló törvény alapján maximum 15 éves időtartamra 

lehet szerződést kötni, beszámolási kötelezettsége van annak akivel mi szerződést kötünk. 

Jelezzük a Digi felé, hogy a szerződés tervezetbe beépítésre kerüljenek a fentiek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valakinek még valami? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ha a szegregátumos pályázatban ezek az ingatlanok megújulnak, melyikben lehetne 

esetleg elhelyezni a helytörténeti szobát? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem lehet egyikben sem. Ezek szociális bérlakások lesznek. A csillag szolgáltató ház is 

közösségi színtérként fog szolgálni. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Csak gondolat ébresztőnek mondtam, mert az orvosi lakásból ki kell úgy is pakolni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Megkértük Győri Balázst hogy az egyház részéről legyen szíves járjon utána a 

feltételeknek, pénzügyi vonzatának. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezek után tud a testület majd valamit érdemben tárgyalni. 

 

Varró Géza képviselő 

 Ma jeleztem tiszteletes úrnak, tud róla. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ezt mint utasítás tudomásul veszem. A legközelebbi testületi ülésen erről beszámolok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.37 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


