
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 25-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:111-115 

 rendelete:14-15 
  

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

1./ Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
3./ Előterjesztés védőnői álláspályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés A „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú 

beszerzési eljárás eredménye megállapítására.  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíj megtárgyalásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Különfélék 
 
 

 

H A T Á R O Z A T A I 
 

 

 

111/2018.(IX.25.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 25-i rendes ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

112/2018.(IX.25.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 

Zrt. „v.a.” Közgyűlése által egyaránt elfogadásra javasolt, a 2018.06.23-2018.08.31. 

tevékenységet lezáró beszámolót 365.045 ezer Ft mérleg főösszeggel és 75.235 ezer Ft mérleg 

szerinti eredménnyel, a kiegészítő melléklettel, valamint a könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

 

 

113/2018.(IX.25.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a védőnői munkakörben dolgozó 

közalkalmazott felett a munkáltatói jogok gyakorlója a Kjt. 20/A.§ (1) bekezdése alapján 

— az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásnak megfelelően - pályázatot ír ki 

határozatlan időre a védőnői körzet védőnői állásának betöltésére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

pályázati felhívás közzétételére, a pályázati eljárás lefolytatására. 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

114/2018.(IX.25.) számú határozat 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kihirdeti, hogy „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelen.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

 

115/2018.(IX.25.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2019. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2018. október 3. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-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, 

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

 

 

Jelen vannak továbbá: Pánti Zoltán aljegyző 

       Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

  

Igazoltan távol tartózkodik: Bácsó Balázsné képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Bácsó Balázsné igazoltan távol van, jelezte hogy nem 

tud jelen lenni. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselőből 

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

 

1./ Költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
3./ Előterjesztés védőnői álláspályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés A „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú 

beszerzési eljárás eredménye megállapítására.  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíj megtárgyalásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ 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:  

 

 



111/2018.(IX.25.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. szeptember 25-i rendes ülés 

napirendi pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

1./ Költségvetési rendelet módosítása 
 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt tegnap ugye tárgyalta a gazdasági és az ügyrendi bizottság. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet 

módosítását. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel? Ebbe már bele lett tervezve a 3 fő aki az óvodába fel lett véve? 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Tegnap el is mondtam a bizottsági tagoknak, hogy jelen pillanatban úgy van megoldva 

a 3 fő, hogy kalkuláltunk egy maximális bevételt ami a hétvégi étkezésből és abból adódik hogy 

visszakerült a szociális étkezés az intézményhez. Ezt egyeztettük az óvodavezetővel és akkor 

ennek a többletbevételnek a terhére lett beállítva most a bérköltség, a három havi bérköltség. 

Illetve az összes többi maradvány pedig a dologi kiadásra. Szerintem az anyag beszerzésre nem 

lesz elég az a dologi kiadás. De ezt majd az idő kiforrja, hogyan fog alakulni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És reális mert ha jól emlékszem 3,2 millió forint körül terveztetek a Segítő Kezek által 

fizetendő térítési díjakat, meg a hétvégét. Ennyi reálisan várható még erre az évre. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Ez a maximális ami várható.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Emellett is van az önkormányzatnak amit még hozzá kell tenni a működtetéshez.  

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Most jelen pillanatban önerőből nem állítottunk be a 3 főre semmit. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Összességében az óvoda és a konyha működtetéséhez hozzá kell járulni. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Amit év elején hozzátett az önkormányzat az időarányosan ki is van fizetve az 

óvodának.  Amit egyeztettünk is, hogy augusztus 31-el a kiutalt finanszírozás teljesen 

időarányos volt. Ennek ellenére 4,5 millió forint lejárt szállítói tartozással rendelkezett 

augusztus 31-én az óvoda. Erre mondtam én azt, hogy ha az ki lett volna fizetve, akkor lehet 



egy picivel túl lett volna finanszírozva az Óvoda, de mivel év elején közel 5 millió forint 

áthozott szállítói tartozás már ki lett fizetve és ugye az nem időarányosan oszlott el az évben, 

hanem az év elejét nyomta meg. Ettől eltekintve az a minimális túlfinanszírozás normálisnak 

tekinthető, pontosan az év eleji áthozott számlák miatt. Az óvoda a tervezettnek megfelelően 

áll a jelen pillanatban. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Egy olyan kérésem lehetne-e, hogy most lesz tárgyalás alatt a Segítő Kezek 

beszámolója, illetve ott is módosul a költségvetés, hogy kérhetnénk egy olyan kimutatást, mint 

amit az év elején kaptunk a költségvetés elfogadásakor. Egy egyszerű kimutatást, hogy mennyi 

a személyi, dologi jellegű, mennyi az állami normatíva, mennyit kell hozzá tennünk. Úgy 

érzékelem elég sok minden változott ebben az évben. Dolgozó ment el, új dolgozó lett felvéve, 

házi gondozottak ellátotti száma növekedett. Akkor mi kaptunk egy kimutatást, hogy oda 1 

dolgozót megszavaztunk, abból nekünk 500 ezer forint pluszunk keletkezik. Utiköltség 

térítések estek ki. Még mindig 9,5 millió forint amit oda kell tennünk? Lássuk már ezt, hogy 

nem csökkent véletlenül? 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Ami most lesz a Társulás előtt az a féléves. A határozat módosítást októberre 

terveznénk, mert október elején lesz a normatíva felmérés, akkor fogunk tisztán látni az éves 

adatok hogyan alakulnak. Mondtam a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapcsán pluszban 

van az önkormányzat. Konkrétan októberre tudunk mondani adatot. Várjuk meg az októberi 

felmérést, mert már most egyeztetés van az intézménnyel, hogyan tudják hozni a települések a 

beállított normatívát. Nincs akadálya ennek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A beszámolóból már láttam hogy a dologi kiadások jelentősen csökkentek Szerep 

vonatkozásában a betervezetthez képest. Nincs olyan ütemű felhasználás. Az októberi testületi 

ülésre akkor kérnék Szerep tekintetében összeállítani. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Tegnap volt szó arról, hogy a közfogis startnál is a támogatott többlet kiadásokról 

készüljön egy kimutatás. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ott szerintem az előleg összegével elszámoltunk amit kaptunk a közfoglalkoztatásba, a 

másik felét ami folyamatos felhasználású azok vannak folyamatban. Illetve saját bevétel terhére 

történtek még kifizetések. Azok is folyamatban vannak. Éppen ma néztem utána, hogy 

koktélparadicsomból 1,3 millió forint bevétele keletkezett, fűszerpaprika 250 ezer Ft körüli 

bevételt jelent. Eladtuk a búzánkat az is 243 ezer forint bevétel volt. A napraforgónk le van 

aratva, annak az intézése most van folyamatban. Valamint a kukoricánk van még a határban. 

Illetve még a malacaink. Itt egy kicsit túlmértük magunkat a 100 hízóval. Decemberre elérik az 

eladási súlyt és akkor fogunk realizálódni. A struccainkat viszik 1-2 héten belül. Ezt már 

jelezték. Várunk még bevételt. Van kint 340 csirke, ebből 240 csirkét eladnánk, vagy más 

önkormányzattal cserélnénk. Kérdése van-e még valakinek? Kérnék egy szavazást. Aki 

elfogadja a rendelet módosítást, kérem kézfelemeléssel jelezze. 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 

14/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 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) 653 861 921 Ft költségvetési bevétellel  

b) 339 406 478 Ft finanszírozási bevétellel  

c) 845 890 379 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1)  635 830 719 Ft működési 

kiadással c/2)  210 059 660 Ft  felhalmozási kiadással  

d) 147 378 020 Ft finanszírozási kiadással  

  

állapítja meg.”  

2. § 

  

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

„(3) Engedélyezett létszámok:  

Községgazdálkodás 1 fő, tornaterem működtetése 1 fő, könyvtári szolgáltatás 1 fő, 

képviselő-testület 7 fő, tanyagondnoki szolgálat 1 fő, mezőőr 1 fő, Szerepi Kelemen 

Hétpettyes Óvoda 23 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 190 fő, TOP-3.2.1 pályázati 

foglalkoztatás 1 fő, nyári diákmunka 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 228 fő.”  

  

  



  

2   

3. §  

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

  

4.§  

  

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

 5. §  

  

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

§  

  

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

  

7. §  

  

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

8. §  

  

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
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A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.  

  

10. §  

  

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  

  

  

  

  Tóthné Verő Tünde  Keserű László  

  polgármester  jegyző  

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem igazán a napirendhez kapcsolódik, de leltárra mikor számíthatunk Erika? 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 



 Év végén decemberben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mert ugye ez 4 éve nem történt meg a leltározás nálunk. Rengeteg van amit selejtezni 

kellene. Menet közben az intézmények írják a selejtezési jegyzőkönyvet. A másik ami miatt 

kérdezem az a Segítő Kezek. Itt helyben is volt egy vezetőváltás, valamint magasabb szinten is 

volt intézményvezető váltás és szerintem ott egy kicsit belegabalyodtak a leltárba, mert ott az 

alapfelszereltségnek az Önkormányzat a tulajdona, azt még mi adtuk. És van ami állítólag belett 

leltározva a Segítő Kezekhez is.  

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Úgy tudom egyeztetni fogják a tételesen felvett listát, ami nyilvántartásba van véve. 

Ami eltérés van az kiadódik. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon remélem. Valahogy azt egyenesbe kellene hozni. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Az itteni leltár pedig nem is tudom azt mondani, hogy hamarabb, mert az ASP-ben most 

emelik át a kollegáim a leltár tételeket, még a december 31-est, és ha az teljesen beáll 

egyezőségre, akkor tudunk majd leltáríveket kinyomtatni. Most az is akadályozza, hogy az ASP 

másképp kezeli a dolgokat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm a tájékoztatást, és azt hogy időt szántál ránk. 

 

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

önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz pályázat kiírásra került. A szociális 

célú tüzelő vásárláshoz a pályázat benyújtásra került. Valamint a REKI is beadásra került. Ez 

is határozottan a városgazdálkodási irodavezető asszony kérésére történt így, mivel tavaly is azt 

mondta, hogy nem volt értelme év elején beadni. Novemberig újra meg lehet nyittatni a 

rendszert és mindenképpen be kell azt adni. A közös hivatal hozzájárulásából időarányosan 

tettünk bele a REKI pályázatba a szállítói tartozások mellett.  

A lovasnapot megtartottuk szeptember 8-án ami rendkívül jól sikerült. Az elmúlt három évben 

nem volt ekkora részvétel és ekkora siker. Megtörtént a Társulási Tanács ülés amelyen az 

intézményvezető választásról döntöttünk, jobban mondva nem döntöttünk. Eredménytelen lett 

a pályázat. Tornyi Anita lett megbízva az intézmény vezetésével és újra kiírtuk a pályázatot. 

November hónapra várható a döntés és decemberben lehet kinevezni az új vezetőt. 

Közfoglalkoztatási kiállításon vettünk részt szeptember közepén. Nem vagyunk elmaradva 

egyetlen településtől sem. Újat már nem tudtak mutatni. Az volt az általános tapasztalat, hogy 

ahol megalakultak a szociális szövetkezetek nem igazán jöttek be. Mindenhol számolják fel, 

mert nem tudják kitermelni a saját bérüket. Ez már egyre inkább szociális foglalkoztatás, mint 

közfoglalkoztatás. Nagyon szép volt a standunk, fárasztó volt és szervezetlen volt az elmúlt 

évekhez képest. Szeptember 17-én az Általános Iskola tanulóival, néhány szülő látogatást tett a 

debreceni nevelőintézetbe. Ezt egy Megyei Önkormányzat pályázatából tudtuk biztosítani. 

Külön köszönöm Kollárik Ildikónak, hogy a pályázatot megírta, illetve az elszámolást 

elkészítette. Az újabb szomorú hír. Nem fogadták el a módosítást sem. Az első kör az volt hogy 



átvisszük a fűtést az iskolából a könyvtárba. Ott nem jöttek ki az energetikai mutatók. Utána, 

hogy haladjon a pályázat, arról döntöttünk a fűtést tegyük tartalék keretre, nem csinálunk fűtést 

sehol, megy az iskola és a hivatal pályázata párhuzamosan. Most ebbe is belekötöttek, mert 

nem fogadják el a mutatószámokat, amik az iskolába a fűtésre kijöttek. Hiába lesznek meg, de 

nem ebből a pályázatból valósul meg. Várjuk a konkrét elutasításokat, mert ha csökkenek a 

mutatószámok, csökken a beruházási költség, mert ehhez adnak szorzókat. Ezzel megint állunk 

és várunk. A közbeszerzés folyamatban van. Ott történt egy módosítás, hogy október 5-e lesz a 

bontás időpontja, tehát addig kell hogy beérkezzenek a pályázatok. Reméljük ez addig letisztul, 

hogy mi lesz a vége.  

A múlt héten megtörténtek az egyeztetések az anyagi helyzetünkkel kapcsolatban. 

Felháborított, hogy városgazdálkodási irodavezető asszony tájékoztatta a bizottságot tegnap. 

Az elején elmondtam, hogy mindent megbeszélünk, mindent megoldunk közösen. Annyiból 

vagyok nyugodt, hogy már tudomása volt a képviselőknek a helyzetünkről.  

Október 15-ére közmeghallgatást tervezünk. A Katasztrófavédelem keresett meg, hogy van egy 

programsorozatuk, Ne gyújtsd! Gyűjtsd! címmel. Az iskolákat is megkeresték már, hogy 

tájékoztatókat tartsanak. Elő van írva nekik, így közmeghallgatás keretében megtartják a 

lakosság részére a tájékoztatást. Illetve az E.ON-nak is meghívjuk valami illetékesét. A 

rengeteg áramszünet miatt talán tudnának valamit mondani. Csütörtökön van a 

Takarékszövetkezethez időpontom, tájékozódom a hitelfelvétel lehetőségéről. Valamint 

Püspökladányban 11 órától lesz egy fórum a lakóotthon építéssel kapcsolatosan. A Megyei 

Szociális Gyámhivatal tartana egy fórumot az intézményekkel kapcsolatos együttműködésről. 

Egy nagyon fontos dologról szeretnélek még benneteket tájékoztatni. A Hajdú-Bihari 

Önkormányzatok Vízmű Zrt-nél augusztus 31-el befejeződött a felszámolás. Küldtek nekünk 

egy tájékoztatót közgyűlés tartása nélkül egy határozati javaslatot el kellene fogadni, vagy 

pedig nem. Ennek annyi a lényege, hogy 2018 június 23 és augusztus 31. közötti tevékenységet 

lezáróan elkészült a könyvvizsgálói jelentés melynek eredményeképpen 365 000 045 Ft mérleg 

főösszeggel és 75 235 000 Ft mérleg szerinti eredménnyel könyvvizsgáló jelentést elfogadjuk. 

Egy könyvvizsgáló leírta akkor erre mit mondjak. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ehhez hozzá sem tudunk szólni. Nem értem a 365 milliót, mert a vagyon ennek legalább 

húszszorosa.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Értékesítettek minden eszközt, szerszámot, gépjárművet, mozgatható garázsokat, még 

nyaralót is. Van nekünk is részesedésünk benne, ami azt jelenti, hogy a részvények arányában 

hozzájuthatunk a pénzünkhöz és ezért nem mindegy hogy mennyi a vége a felszámolásnak. 

1,4% a részesedésünk. Elfogadjuk a könyvvizsgálói jelentést? Aki egyetért ezzel, kérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

112/2018.(IX.25.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 

Zrt. „v.a.” Közgyűlése által egyaránt elfogadásra javasolt, a 2018.06.23-2018.08.31. 

tevékenységet lezáró beszámolót 365.045 ezer Ft mérleg főösszeggel és 75.235 ezer Ft mérleg 

szerinti eredménnyel, a kiegészítő melléklettel, valamint a könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

3./ Előterjesztés védőnői álláspályázat kiírásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A TOP-os pályázat miatt szükséges hogy kiírjuk a pályázatot. Csatolva van az 

előterjesztéshez a pályázati szöveg amellyel megjelenítésre kerül. Elkezdjük és havonta 

megújítjuk a hirdetésünket. Azzal a pályázati feltételnek eleget teszünk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Hasonló a helyzet, mint az óvodánál ahol szintén folyamatosan hirdetik az óvónői 

álláspályázatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Biztos hogy így van.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A Népjóléti bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 

 

113/2018.(IX.25.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a védőnői munkakörben dolgozó 

közalkalmazott felett a munkáltatói jogok gyakorlója a Kjt. 20/A.§ (1) bekezdése alapján 

— az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásnak megfelelően - pályázatot ír ki 

határozatlan időre a védőnői körzet védőnői állásának betöltésére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

pályázati felhívás közzétételére, a pályázati eljárás lefolytatására. 

Határidő: 2018. november 30. 

felelős: polgármester 

 

4./ Előterjesztés a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadásáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Erre a Kormányhivatal kérte fel az Önkormányzatokat, egy felülvizsgálatra szeptember 

30-ai határidővel. Voltak olyan típushibák ami miatt elavultak voltak, vagy más jogszabály 

szabályozza, így korrigálásra szorultak. Ezeket aljegyző úr átjavította, kicsit megújította a 

rendeletünket. Valamint felülvizsgáltuk a fizetendő díjakat is.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Vannak olyan önkormányzatok ahol ez óriási bevételt jelent, sajnos mi nem ehhez 

tartozunk. 

 



 

Győri Balázs képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület felé.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

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

következő rendeletet alkották: 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018.(IX.26.) önkormányzati 

rendelete 

A közterület használatáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerep Község közigazgatási területén minden olyan 

közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet az ingatlan-

nyilvántartás közterületként tart nyilván (a továbbiakban: közterület). 

 

(2) Közhasználat céljára átadott, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelen rendelet hatálya 

csak akkor terjed ki, ha azt az átadásról szóló szerződés lehetővé teszi.  

 

(3)    A rendelet hatálya nem terjed ki a piac- és vásárterületre. 

 

2.§ 

 

A közterület használat engedélyezése 

 

(1) A közterület rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki 

szabadon használhatja. 

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. 

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak 

meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben 

megfogalmazott módon akadályozza. 

 

3. § 

 

(1) A közterületnek a rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély birtokában 

folytatható. 



(2)    A közterület használatáért az engedéllyel rendelkező (továbbiakban: engedélyes) az 1. 

mellékletben meghatározott mértékű közterület használati díjat köteles fizetni.  

 

4.§ 

 

(1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni különösen: 

a) A közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető 

(előtető), ernyőszerkezet, cégtábla elhelyezésére, 

b) a kereskedőnek az üzlete homlokzatával érintkező közterületen történő 

termékforgalmazáshoz, 

 

c) árusító és egyéb fülke (pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusításra 

szolgáló pavilon) elhelyezésére, 

d) Közterületen árusításhoz szükséges asztal, állvány, guruló kocsi elhelyezéséhez, 

e) áru bemutatásra szolgáló eszközök elhelyezésére, 

f) üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére,áru kirakodásra, 

g) különleges kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, automaták elhelyezésére, 

h) vendéglátó ipari előkert, terasz céljára, 

i) díszkert, vízmedence, szökőkút, talapzatos zászlórúd, és köztárgyak, utcabútorok (pad, 

figyelmeztető és tájékoztató táblák, tartóoszlopok, közvilágítási lámpák stb.) elhelyezésére, 

j) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 

elhelyezésére, 

k) építési munkával kapcsolatos anyag- és törmeléktároló, továbbá lomtalanítást szolgáló 

konténerre, 

l) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos 

tevékenység céljára, 

m) alkalmi rendezvények tartására. 

 

 

5.§ 

 

(1)    Nem kell közterület használati engedélyt beszerezni: 

a)helyi önkormányzati érdeket szolgáló közterület-használat esetén, valamint az önkormányzat 

vagy valamelyik intézménye által igénybe vett közterület-használathoz, 

 b) 72 órát meg nem haladó élet- és balesetveszély-elhárítási munkákhoz szükséges terület 

igénybevételéhez, 

c) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 

d) úti tartozékok, és közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez, 

e) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagoknak, tárgyaknak, eszközöknek (pl. tüzelő, bútor, 

építőanyag, stb.) a rendeltetésszerű közterület-használatot lényegesen nem akadályozó, 

károkozással nem járó, legfeljebb 24 óra időtartamú tárolásához. 

 

(2) A közterület használata csak ideiglenes jelleggel engedélyezhető 

(3) A polgármester a közterület használati engedély megadásáról a közérdek és a településkép 

figyelembe vételével határoz. 



 

6.§ 

 

(1) Közterület használati engedély nem adható: 

a) Tömegközlekedési járművek megállóiba, ha az nem az utcaforgalmat szolgálja. 

b) Olyan járdaszakaszra vagy egyéb területekre, ahol a tervezett helyfoglalás a 

gyalogosközlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza. 

c) Üzemképtelen járművek tárolására. 

d) Gépjárműből és lakókocsiból történő árusításra, szolgáltatásra. 

e) Olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással járna, a 

közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, a környezetet, a településképet 

kedvezőtlenül befolyásolná. 

f) Olyan tevékenység végzéséhez, amelyet más hatóság a közterületen nem enged meg. 

g) Akinek a kérelem elbírálásakor az Önkormányzatnál közterületi díj hátraléka van. 

h) Egy éven belül, ismétlődés esetén 3 éven belül annak a természetes vagy jogi személynek 

(vagy tagjának, alkalmazottjának) akinek kiadott engedélyét - szabálytalan közterület-

használat, vagy díjfizetési hátralék miatt - visszavonták, vagy nem hosszabbították meg. 

i) Akivel szemben közterület-használattal összefüggő szabálysértés miatt egy éven belül 

jogerős büntetést alkalmaztak. 

 

7.§ 

 

Az engedélyezési eljárás 

 

(1) A közterület használatra vonatkozó engedélyt, a képviselő-testület által átruházott 

önkormányzati hatósági hatáskörben, a polgármester (a továbbiakban: engedélyező) adja ki. 

(2) A közterület-használat iránti kérelmet, a közterület használatának megkezdése előtt, annak 

kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja (a továbbiakban: engedélyes). 

 

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

1. az engedély kérő nevét vagy cégnevét, állandó lakóhelyének vagy székhelyének címét, 

természetes személy esetén személyi igazolványának számát, 

2. a közterület használat célját és időtartamát, 

3. a közterület használatának helyét, módját és mértékét, 

4. az engedélyhez használt utcaberendezési tárgy műszaki leírása (pl. anyaga, rögzítés 

módja, forgalmi rendszáma, típusa, megengedett legnagyobb összsúly stb.) 

(4) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, az 

országos településrendezési és építési követelményeket, a település-rendezési tervet, a 

községképi, műemlékvédelmi és helyi értékvédelmi, a köztisztasági, közbiztonsági, továbbá a 

közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, és ellenőrizni kell az 

egyéb feltételek (pl. súlykorlátozás) fennállását is. 

 

(5) közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági 

engedélyek, vagy hozzájárulások beszerzését. 

 



(6) A közterület-használati engedélyt tartalmazó határozatnak, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) vonatkozó rendelkezésein felül, tartalmaznia 

kell különösen: 

a.) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, 

b.) a közterület-használat célját és időtartamát, 

c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos 

meghatározását, 

d.) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában 

foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes, 

e.) az engedély érvényének megszűnése vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot - 

kártalanítási igény nélküli - helyreállításának kötelezettségére figyelmeztetést, 

f.) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének 

módját, határidejét, 

g.) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és 

kikötésekről szóló tájékoztatást, a településképi, követelményeket, a környezetvédelmi, 

valamint a munka-, egészségvédelmi és balesetvédelmi előírásokra történő utalást, 

h.) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselésének és 

megfizetésének módját, 

i.) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és 

tisztántartási kötelezettség előírását, 

 

 

8.§ 

 

Az engedély érvényessége 

 

(1) Az engedély 

a) a meghatározott idő elteltéig, 

b) visszavonásig, 

c) a megállapított feltétel bekövetkeztéig érvényes. 

 

(2) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre 

jogosító okirat érvénye megszűnik. 

 

(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam 

lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, illetőleg határozott 

időszakra szüneteltethető. 

 

(4) Közterület használati engedély nem ruházható át. Az átruházás az engedély azonnali 

megvonásával jár. 

 

9.§ 

 

A közterület használat díja 

 

(1) Az engedélyes közterület használatért díjat köteles fizetni. 

 

(2) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 

közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 



 

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény 

alapterületét, előtetőt, napvédő-ponyvát, és minden a gyakorolt, végzett tevékenységhez 

kapcsolódó eszközt, berendezést, tartozékot kell figyelembe venni. A díj kötelezettség 

megállapításánál minden töredék négyzetméter teljes négyzetméterként számítandó. 

 

(4) Kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából 1 m2-

nek tekintendő. 

 

(5) Közterület használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak. Minden megkezdett időegység 

(nap, hó, év) egész időegységnek veendő figyelembe. 

 

(6) A díjbeszedéséről a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége 

gondoskodik. 

 

(7) A napra vonatkozó közterület használati díjat – a napok száma alapján –, teljes egészében 

a közterület használatának megkezdésekor kell befizetni. 

 

(8) Hónapra vonatkozó közterület használati díj esetén a közterület használatának 

megkezdésekor az első két havi közterület használati díjat kell befizetni. 

 

(9) Évre vonatkozó közterület használati díj legalább 50%-át, de legfeljebb 6 havi részletét a 

közterület használatának megkezdésekor kell befizetni. 

 

10.§ 

 

Mentesség a közterület használati díj fizetése alól 

 

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 

a.) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló 

létesítményekért és tárgyakért, 

b.) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a 

vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért, 

c.) azokért a létesítményekért, tárgyakért és eszközökért, amelyek közvetlen életveszély vagy 

balesetveszély elhárítását szolgálják a közterületen, 

d.) közműveknek, köztisztasági szerveknek feladatuk ellátását szolgáló közérdekű 

létesítményeiknek elhelyezéséhez, 

e.) postai, távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések 

elhelyezéséhez, 

f.) műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-

használatért, 

g.) a hulladékhasznosítási célból elhelyezett hulladékgyűjtő létesítményekért, 

h.) az önkormányzat, illetve intézménye által szervezett lomtalanítás ideje alatt a kihelyezett 

lomok után, 

i.) kereskedelmi, vagy vendéglátó-ipari egységek elé kihelyezett hulladékgyűjtő edények 

esetében, ha azok reklámozási célokat nem szolgálnak, 

j.) az önkormányzat saját szervezetei (pl. intézményei) által szervezett rendezvényekért, 

k.) az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkálatokért, 

l.) humanitárius, karitatív és helyi közérdekű célok érdekében végzett tevékenység esetében. 



 

(1) A megállapított közterület-használati díj fizetése alól mentesül akinek a 

közterület-használatát elháríthatatlan külső ok (pl. természeti csapás) huzamosabb időn 

át akadályozza  az akadály elhárításának napjáig. 

 

11.§ 

 

A közterület használat megszűnése és megszűntetése 

 

(1) A közterület-használati engedély érvénye a határozatban foglalt időpontban szűnik meg. 

(2) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye akkor is, ha a közterületen folytatott 

tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik vagy a jogosult a tevékenység folytatására 

való jogosultságát egyébként elveszti. 

(3) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye a jogosult halálával vagy - jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli 

megszűnésével. 

(4) Megszűnik a közterület-használati engedély érvénye továbbá, ha a jogosult bejelenti, hogy 

a közterület használatával felhagy. 

(5) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát - 

az engedély egyidejű visszaadása mellett - az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 

(6) Az engedély megszűnésekor, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – 

minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 

(7) A közterület használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj 

megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig 

a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. 

(8) Ha a közterület használat a (1) - (4), és (7) bekezdésekben említett módokon szűnt meg, a 

már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. 

(9) Az engedélyt meg kell szüntetni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő 

célra vagy módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti határidőre. Erre az 

engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell. 

 

12.§ 

 

A közterület-használat ellenőrzése és a közterület jogellenes használatának 

jogkövetkezményei 

 

 (1) A közterület-használati engedély eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a 

tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult 

felhívására, a közterület-használati díj befizetését igazoló okirattal együtt felmutatni. 

 

(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az 

engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti 

állapotát saját költségén – minden kártalanítás igény nélkül - helyreállítani. 

(3) A közterületen szeszesital fogyasztása tilos. 

(4) Az (3) bekezdésben megfogalmazott tilalom nem vonatkozik: 

a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek 

közvetlen környékére és az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, 

b) vendéglátó ipari előkertekre. 



(5) Az elkövető az engedély nélküli, vagy eltérő használat tartamára a büntetetésen felül az 

egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére is köteles. 

 

(6) Ha a közterületet engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő módon használó az 

engedélyezés feltételeinek megfelel, kérelmére, a polgármester a közterület használatot 

engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (3) - (5) bekezdésben említett 

jogkövetkezmények alól. 

 

(7) A közterület használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik. 

 

(8) A közterület használatának ellenőrzésére az engedélyező, a hivatal helyszíni bírságolási 

joggal felruházott ügyintézője, a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult. 

 

13.§ 

 

(1) A rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a közterület használatáról szóló 18/2009.(XI.19) számú önkormányzati 

rendelet. 

 

 

Tóthné Verő Tünde                                                                                    Keserű László 

polgármester                                                                                               jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésének napja:  

 

Keserű László 

  jegyző        

 

 

 

1. melléklet  

A közterület használat díjairól  

a) A közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető 

(előtető) ernyőszerkezet, cégtábla elhelyezésére: 1500 Ft/m2/hónap 

b) Kereskedőnek az üzlete homlokzatával érintkező közterületen történő 

termékforgalmazáshoz: 1500 Ft/m2/hónap 

c) Árusító és egyéb fülke (pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap 

árusításra szolgáló pavilon) elhelyezésére: 2500 Ft/m2/hónap  

d) Közterületen árusításhoz szükséges asztal, állvány, guruló kocsi elhelyezéséhez: 500 

Ft/m2/nap  

e) Árubemutatáshoz szolgáló eszközök elhelyezésére: 500 Ft/m2/nap  

f) Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra: 100 

Ft/m2/nap  



g) Különleges kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, automaták elhelyezéséhez: 1500 

Ft/m2/hónap  

h) Vendéglátó ipari előkert, terasz céljára: 1000 Ft/m2/hónap  

i) Szobor, emlékmű, díszkert, vízmedence, szökőkút, talapzatos zászlórúd, és köztárgyak, 

utcabútorok (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, tartóoszlopok, közvilágítási 

lámpák stb.) elhelyezéséhez: 1500 Ft/m2/hónap  

j) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére: 150 

Ft/m2/nap  

k) Építési munkával kapcsolatos anyag- és törmeléktároló, továbbá lomtalanítást szolgáló 

konténerre: 100 Ft/m2/nap  

l) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos 

tevékenység céljára, ha a tevékenységet ellenszolgáltatást kérve végzik: 500 Ft/m2/nap  

m) Alkalmi rendezvények tartására: 500 Ft/m2/nap 

A közterület használat díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 

       

5./ Előterjesztés A „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú 

beszerzési eljárás eredménye megállapítására.  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem részletezem az előterjesztést. A Gazdasági és Ügyrendi bizottság tárgyalt róla. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A Gazdasági és Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadta az eredménytelenséget. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tavaly december óta háromszor hirdettük meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja az eredménytelenséget, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták: 

 

114/2018.(IX.25.) számú határozat 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kihirdeti, hogy „a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására Szerep településen” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelen.  

  

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester  

 

6./ Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíj megtárgyalásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Ismételten a csatlakozásról kell dönteni. Ezt tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a csatlakozást, sőt még az ösztöndíj 

emelésen is gondolkoztak a bizottsági tagok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a csatlakozást támogatja, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

115/2018.(IX.25.) számú határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki, a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj 2019. évi pályázati fordulójához. 

 

Határidő: 2018. október 3. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

7./ Különfélék 

 

Varró Géza képviselő 

 A vasútállomást körbe kellene járni, mert fel van törve még a garázs is. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt az épületet oda lett adva a nemzetiségi önkormányzat részére, a kulcsot valamikor 

visszahozták, de nem tudom mit kezdjünk azzal az épülettel.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Talán a rendőrségnek is szólni kellene, mert többször járok vonattal és ott randalíroznak 

fiatalok. Ráadásul idegen fiatalok. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha már a roma önkormányzat lett megemlítve. Tájékoztatnám a Képviselő-testületet, 

hogy a roma önkormányzat elnöke lemondott. A listán következő nyilatkozott, hogy nem 

vállalja. Megnézzük ki a következő a listán.  

 

Szabó László képviselő 

 Pénteken 13.30 órától az iskolában lesz a pályázat átadója, ezzel egybekötve Kelemen 

Napot tartunk az iskolai munkatervünk szerint. Meghívunk több iskolát barátságos labdarúgó 

mérkőzésre, illetve egy Szilvi által szervezett honismereti vetélkedőre. Az a kellemes 

meglepetés ért, hogy meghívtuk az érkörtvélyesi testvériskolákat és elfogadták a meghívást. 

Sőt a szlovákiai iskola ahol nyáron Szilviék voltak szintén elfogadta a meghívást. Ezáltal 

mondhatom egy nemzetközi találkozó, vetélkedő lesz. Ez átadás előtt lesz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A kazánok amik kikerültek az iskolából, mit csináljunk azokkal? Még működőképesek.  

 

 



Győri Balázs képviselő 

 Meg kell hirdetni. Nagy Gyuszi megnézi és mond egy árat. 

 

Szabó László képviselő 

 A széntüzelésű kazánok is ott vannak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor Nagy Gyuszitól kérjünk árajánlatot és hirdessük meg. Amennyiben nincs az ülést 

bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.59 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 

 

 

 

 


