
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 19-i rendkívüli ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:109-111 

 rendelete: 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Előterjesztés Szerep 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének 

jóváhagyásáról 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

109/2018.(IX.19.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 19-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

110/2018.(IX.19.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 11. § alapján, Szerep 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv 

felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészét megismerte és az abban foglaltakat 

elfogadja. 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési terv benyújtásra 

kerüljön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

111/2018.(IX.19.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyerekek számára, akik az iskolában 

teljes térítési díjat fizetnek a térítési díj felét, az önkormányzat saját költségvetése terhére 

átvállalja 2018. évben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 19-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, 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 15.00 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Mile Tünde Enikő jelezte, hogy nem tud jelen lenni, 

igazoltan távol van. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 

képviselőből 6 jelen van. A napirendi pontokra az alábbiak szerint teszek javaslatot.  

 

1./ Előterjesztés Szerep 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének 

jóváhagyásáról 

 

  

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:  

 

 

109/2018.(IX.19.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 19-i rendkívüli ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1/ Előterjesztés Szerep 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének 

jóváhagyásáról 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Vízmű időszakonként elkészíti a következő távra vonatkozó fejlesztési terveit. Már 

belekerültek a módosítások. Sárrétudvari kérte, hogy fogyasztás bővítéssel számoljanak, mert 

a lakóotthonok építése miatt, úgy Szerepet, mint Sárrétudvarit érinteni fogja, nagyobb lesz a 



fogyasztás. Valamint az azbeszt csöveknek a cseréje benne van. Meglátjuk mi valósul meg 

belőle. Röviden ennyi. Nekünk ezzel más tennivalónk nincs, mint hogy átnézzük, 

megtárgyaljuk. Kérdés, javaslat, észrevétel: 

Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. A szavazáskor 6 képviselő 

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

következő határozatot hozták:  

 

 

110/2018.(IX.19.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 11. § alapján, Szerep 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv 

felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészét megismerte és az abban foglaltakat 

elfogadja. 

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési terv benyújtásra 

kerüljön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tavalyi évben augusztusi rendes ülésen fogadta el a Képviselő-testület, hogy a térítési 

díjat fizető gyerekeknek a teljes térítési díj összegének a megfizetését átvállalja 2017/2018-as 

tanévre. Most október 1-től ezen költségvetési évben, javasolnám, hogy a térítési díjat fizető 

gyerekeknek a teljes térítési díj összegének a felét vállaljuk át. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 November hónapban felül kell vizsgálni úgy is minden támogatást, mert nem bírja el a 

költségvetésünk. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Idén sokan fizetnek térítési díjat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mert sokan elmentek dolgozni és nem jogosultak a gyermekvédelmi támogatásra és így 

az ingyen étkezésre sem, ezért javasolnám, hogy csak a felét vállaljuk át és csak erre az évre. 

Aki egyetért a javaslattal kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták: 

 

111/2018.(IX.19.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azon gyerekek számára, akik az iskolában 

teljes térítési díjat fizetnek a térítési díj felét, az önkormányzat saját költségvetése terhére 

átvállalja 2018. évben. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Amennyiben nincs az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.05 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 


