
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 26-i rendes ülésének 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai:28-47 

 rendelete: 4-5 

  

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./ Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az 

óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés közterület használatáról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek 

módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a szociális gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletmódosításáról  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a háziorvosi praxis betöltésére szóló pályázat kiírására   
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Különfélék 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

28/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 26-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

29/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 



1.) a 2019/2020. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban 

határozza meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály 

szerinti átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 

2.) az óvodai beiratkozás időpontját  

 

 2019. május 6. (hétfő),  

 

 2019. május 7. (kedd),  

 

 2019. május 8. (szerda) napjára tűzi ki. 

 

3.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

hirdetőtábláján közzéteszi. 

 

Határidő: 1. pont – 2019. szeptember 1-jéig folyamatos 

  2. pont – 2019. május 09. 

  3. pont – 2019. április 5.  

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 
30/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000.-Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint 

összegben támogatja a Gazdakör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

31/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Polgárőrség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

32/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs, Mile Tünde 

Enikő és Varró Géza képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó 

bejelentését, az érintettet nem zárja ki a Református Egyházközség támogatásáról szóló 

döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

33/2019.(III.26.) számú határozat: 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000.-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 

összegben támogatja a Református Egyházközség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

34/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóthné Verő Tünde 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Birkózó Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

35/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Birkózó Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

36/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs képviselőnek 

a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Nyugdíjas Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

37/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Nyugdíjas Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

38/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja az ÉKE Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

39/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 330.000.-Ft, azaz Háromszázharmincezer 

forint összegben támogatja a Szerepi Sportegyesület pályázatát. 

 



Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

40/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenzezer forint 

összegben támogatja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

41/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sorsfordítók Egyesület pályázatát 

elutasítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

42/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról, valamint a szociális 

gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) számú püspökladányi 

önkormányzati rendelet módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

43/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

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

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás 

biztosítása érdekében.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

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

azzal, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztásának jogát a testület fenntartja.  
  

Határidő:2019. április 30. 

Felelős: polgármester   

 

44/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában, 

valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (l) 

bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltak figyelembevételével a háziorvosi, valamint az 

iskola-egészségügyi ellátásra pályázatot ír ki. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

3. A pályázati felhívás szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza 

meg. 

 



Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2019. június 30 

 

45/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Életház bérleti díját a következőben 

állapítja meg: 

 

 5 órás rendezvényre 15.000.-Ft/alkalom 

 egynapos, nagyobb rendezvényre 25.000.-Ft/alkalom 

 két napos (esküvő, lakodalom) rendezvényre 40.000.-Ft/alkalom 

 

Végrehajtási határidő: 2019. április 1. 

Végrehajtásért felelős: Bácsó Balázsné bizottsági elnök 

 

 

46/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Berettyóújfalui 

Tankerület térítésmentesen biztosítsa Szerep Kölcsey u. 8. szám alatti ingatlant az 

önkormányzat részére képzés megtartása céljából 2019. április 15 és május 15 között. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

 

47/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Snyozik Éva ügyvédet, hogy 

a Kölcsey u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan vonatkozásában vizsgálja meg milyen jogi 

lehetőség van a vagyonkezelői szerződés felmondására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 26-i rendes 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázsné, Győri Balázs, Mile Tünde 

Enikő, Varró Géza képviselők 

 

 

Jelen vannak továbbá:      Pánti Zoltán aljegyző 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester és Szabó László 

képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00. órakor megnyitotta. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 5 jelen van, 2 fő igazoltan van távol. A következő 

napirendi pontokra tennék javaslatot: 

 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és az 

óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Előterjesztés a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés közterület használatáról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek 

módosításáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a szociális gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletmódosításáról  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a háziorvosi praxis betöltésére szóló pályázat kiírására   
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Különfélék 

  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták:  



 

28/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 26-i rendes 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 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Február 26-án volt egy határozat, a hivatal hatékonyabb és gazdaságosabb működésére 

vonatkozó javaslatokat jegyző úrnak megküldésre került, meg is kaptuk a választ. Ugyanekkor 

volt a térítési díj átvállalásáról szóló határozat, az óvoda és mini bölcsőde részére, valamint a 

városgazdálkodási iroda részére megküldésre került. A Püspökladányi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség támogatásáról szóló határozat szintén kiküldésre került.  

Megkezdődött a hivatal épületének felújítása, átköltöztünk a Könyvtár egyik helyiségébe. 

Március 15-i megemlékezésünk meg volt, az óvodai és bölcsődei dolgozóknak köszönjük 

szépen a műsort. Az EFOP 1.6.-os pályázat keretében zajlanak a képzések. Kettő képzést 

indítottunk el, az egyik a mezőgazdasági munkás, a másik a település karbantartó. Ennek 

keretében virágok lettek vásárolva, fásítás történt az óvodába. 15 pusztaszil és 6 platánfa került 

beültetésre. Temetőhöz 10 tuját pótoltunk, ami kiszáradt. Ezen kívül az orvosi rendelőhöz és a 

Szent István szoborhoz is tettünk tuját. Buszmegálló festése megtörtént, virágot ültettek, 

zöldséges kertet készítettek, illetve a fóliasátrunk tele van virág, és egyéb palántákkal. Egy 

szomorú dolgot is meg kell említenem, Ábel doktor úr elhunyt és a temetésén részt vettünk. A 

másik amiről tájékoztatnám a testületet, hogy Somkútiné Bácsi Irén is elhunyt, aki szintén 

díszpolgárunk, április 2-án lesz a temetése Budapesten. Aki szeretne részt venni, kérem addig 

jelezze.  

 

2./ Előterjesztés a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról és 

az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Elfogadásra javasolja a bizottság a Képviselő-testület felé. Felmerültek bizonyos 

kérdések, nem tudom arra sikerült választ kapni? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A felmerült kérdéssel kapcsolatban elmondanám, hogy az önkormányzatnak van 

lehetősége arra, hogy különös indokolt esetben a maximális gyermeklétszámtól 20%-ban 

eltérhet. Elvileg az lenne a menete, hogy májusban beiratkoznak a gyerekek, kapunk egy 

létszám adatot, és ezek alapján júniusban hoz a képviselő-testület egy döntést, viszont van egy 

másik dolog ami a maximális létszámot meghatározza, az alapító okirat. Meg van határozva 

benne, hogy az óvoda infrastrukturálisan hány gyerek nevelésére alkalmas. A mi óvodánk 

esetében ez 66 főben van maximálva. Elvileg 66 gyereknél többet nem lehet felvenni, mert az 



óvodának az alapterület nagysága nem bír el több gyereket. Tehát hiába van meg nekünk az a 

lehetőségünk, hogy a maximum 25 fős csoport létszámra tekintettel, még akár 80 gyerek 

felvételéről is dönthetnénk, az az épület nem alkalmas 66 gyereknél több gyerek nevelésére. 

Egy lehetőség van, bővíteni kellene az óvodát. Sajnos kicsi az óvodának az alapterülete. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ez felülírja? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen, ez szerepel a köznevelési törvényben. Annyira nem követtem én sem, ez módosult 

vagy 3-4 éve. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ez jogos. Tűzvédelem, Katasztrófavédelem, egyéb szakhatóságok adnak engedélyt és 

annak alapján, hogy az épület nagysága, alapterülete hány gyermek befogadására alkalmas. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a határozati javaslat szerint elfogadja az előterjesztést, kérem szavazzon. A 

szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

  

29/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 

4.) a 2019/2020. nevelési évben szervezhető csoportok számát 3 csoportban 

határozza meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogszabály 

szerinti átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 

5.) az óvodai beiratkozás időpontját  

 

 2019. május 6. (hétfő),  

 

 2019. május 7. (kedd),  

 

 2019. május 8. (szerda) napjára tűzi ki. 

 

6.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

hirdetőtábláján közzéteszi. 

 

Határidő: 1. pont – 2019. szeptember 1-jéig folyamatos 

  2. pont – 2019. május 09. 

  3. pont – 2019. április 5.  

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

 
 



3./ Előterjesztés a községben működő civil szervezetek támogatásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Így van. Felsoroljam? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Minden civil szervezet esetén jelezni kellene az érintettséget, még a döntés előtt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Külön kell határozatot hozni minden civil szervezet esetében. Az első a Szerepi 

Gazdakör. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A bizottság 250 ezer forint támogatást javasolt a Gazdakörnek. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

  

30/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000.-Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint 

összegben támogatja a Gazdakör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A következő a polgárőrség. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az összevont bizottság 100 ezer forintot javasolt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

  

31/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Polgárőrség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Református Egyházközség. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 150 ezer forint támogatást javasolt az összevont bizottság. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Érintett vagyok.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Érintett vagyok. 

 

Varró Géza képviselő 

 Érintett vagyok. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ebben az esetben a képviselő-testületnek kell dönteni, hogy szavazhat-e vagy sem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szavazhatnak, mert nem közvetlenül egyházi tisztséget, vezető tisztséget látnak el. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Eltekintünk az érintettségtől, szavazhatnak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

32/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs, Mile Tünde 

Enikő és Varró Géza képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó 

bejelentését, az érintettet nem zárja ki a Református Egyházközség támogatásáról szóló 

döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

  

33/2019.(III.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 150.000.-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint 

összegben támogatja a Református Egyházközség pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő:  



Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Birkózó SE a következő. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 200 ezer forint. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Érintett vagyok. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Tóthné Verő 

Tünde ne vegyen részt? A Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő vett részt a szavazásban, a 

javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

34/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóthné Verő Tünde 

képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az 

érintettet kizárja a Birkózó Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

35/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000.-Ft, azaz Kettőszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Birkózó Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nyugdíjas Egyesület a következő. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 100 ezer forint. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Érintett vagyok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Ki az aki egyetért azzal hogy érintettség miatt a szavazásban jelenlévő Győri Balázs ne 

vegyen részt? A Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő vett részt a szavazásban, a javaslatot 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Győri Balázs képviselőnek 

a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján tett, személyes érintettségre vonatkozó bejelentését, az érintettet kizárja a 

Nyugdíjas Egyesület támogatásáról szóló döntéshozatalból. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 4 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

37/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint 

összegben támogatja a Szerepi Nyugdíjas Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 ÉKE Egyesület a következő. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 50 ezer forint támogatást javasolt az összevont bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a javaslattal egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

38/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenezer forint összegben 

támogatja az ÉKE Egyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sport Egyesület a következő 

 

Bácsó Balázsné képviselő 



 330 ezer forint támogatást javasolt a bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki a javaslattal egyetért kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

39/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 330.000.-Ft, azaz Háromszázharmincezer 

forint összegben támogatja a Szerepi Sportegyesület pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hamvas Hagyományőrző Népdalkör a következő. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 50 ezer forint támogatást javasolt a bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

40/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000.-Ft, azaz Ötvenzezer forint 

összegben támogatja a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör pályázatát. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sorsfordítók Egyesülete. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azt mondta a bizottság, hogy elutasítja a pályázatot. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mivel nem készült el a beszámolójuk már az elmúlt két évben. Aki elfogadja a javaslatot 

a pályázat elutasításáról kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

41/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sorsfordítók Egyesület pályázatát 

elutasítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 

 

4./ Előterjesztés közterület használatáról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek 

módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Átadom a szót aljegyző úrnak. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tegnap részletesen elmondtam a bizottsági ülésen mindent az előterjesztéssel 

kapcsolatban. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság elfogadásra javasolja, aljegyző úr elmondta a szükséges 

módosításokat az önkormányzati rendeletben. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, javaslat? Tegnap itt volt mindenki. Aki elfogadja a rendelet módosítását, kérem 

szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkották: 

 

4/2019. (III.27.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról szóló 15/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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 közterület használatáról szóló 15/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

 

„g) árusító automaták elhelyezésére.” 

 

2. § 

 

A R. 10. § (1) bekezdés j) helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„j) az önkormányzat vagy valamelyik intézménye által szervezett 

rendezvényekért” 

 



3. § 

 

A R. 12. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 

 

„(5) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az 

engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, az engedély nélküli vagy 

az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati 

díj  megfizetésére és az eredeti állapot helyreállítására lehet kötelezni.” 

 

4.§ 

 

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

 

5.§ 

 

Hatályát veszti a R.  

a) 6.§ (1) bekezdés i) pontja,  

b) a 11. § (3) bekezdése,  

c) a 12 § (3), (4) bekezdése, a (8) bekezdésében a „rendőrség” szövegrész. 

 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde                                                                Keserű László 

   polgármester                                                                              jegyző 

 

  

1.melléklet  

a 4/2019. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet az 15/2018. (IX. 26) önkormányzati rendelethez 

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) Árusító 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: 500 Ft/m2/nap   

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

A közterület használat díj az ÁFA-t nem tartalmazza.”  

 

5./ Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a szociális gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletmódosításáról  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Aljegyző úr elmondta a szükséges tájékoztatást, elfogadásra javasolta mindkét bizottság 

az előterjesztést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Itt volt mindenki. Aki elfogadásra javasolja a rendelet módosítását, kérem szavazzon. A 

szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

42/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról, valamint a szociális 

gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II.27.) számú püspökladányi 

önkormányzati rendelet módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

6./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Elfogadásra javasolja mindkét bizottság a pályázat kiírását. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez egy visszatérő előterjesztés. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. 

A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

43/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

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

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása 

érdekében.  

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

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

nyertes ajánlattevő kiválasztásának jogát a testület fenntartja.  

  

Határidő:2019. április 30. 

Felelős: polgármester   

 

7./ Előterjesztés a háziorvosi praxis betöltésére szóló pályázat kiírására   
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt sem először tárgyaljuk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Mindkét bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 



44/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

4. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában, 

valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (l) 

bekezdés a) és e) pontjaiban foglaltak figyelembevételével a háziorvosi, valamint az 

iskola-egészségügyi ellátásra pályázatot ír ki. 

 
5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

6. A pályázati felhívás szövegét a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza 

meg. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: 2019. június 30 

 

 

8./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van egy mulasztásunk. Van egy bizottsági javaslat az Életház bérleti díjára 

vonatkozóan, amit viszont a képviselő-testület nem tárgyalt. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor most tegyük meg. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Miben maradtatok? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A kisebb rendezvény, mint a halotti tor az 15 ezer forint, ami hosszabb, akár 1 napos 

rendezvény az 25 ezer forint, ami több napot vesz igénybe, mint egy lakodalom, az pedig 40 

ezer forint. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt 

jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozták: 

 

45/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Életház bérleti díját a következőben 

állapítja meg: 

 

 5 órás rendezvényre 15.000.-Ft/alkalom 

 egynapos, nagyobb rendezvényre 25.000.-Ft/alkalom 

 két napos (esküvő, lakodalom) rendezvényre 40.000.-Ft/alkalom 

 

Végrehajtási határidő: 2019. április 1. 

Végrehajtásért felelős: Bácsó Balázsné bizottsági elnök 

 

 

 



Győri Balázs képviselő 

 Mi van azzal a Kölcsey utcai iskolával? Az az épület kerek kettő esztendeje ott áll totál 

üresen. Akkor azt mondták azt nem lehet, mert állandóan műbe lesz. Két éve ott áll üresen, és 

mi mindig helyhiánnyal küszködünk, most meg, hogy a hivatal kiköltözött és most nem is tudod 

a képzéseket hova tenni. Ott meg ott van az a nagy hely és akkor nézzük. Ezt nem értem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor én visszatérnék oda, hogy kellett az E.ON-nak egy hozzájárulás ahhoz, hogy a 

napelemek majd felszerelésre kerüljenek az iskolába is és a hivatalba is. És mivel a fizető fél a 

Tankerület, így az iskolánál a Tankerület vezetőjének kellett, hogy aláírja. Ezt már eljátszottuk 

néhány éve a tornateremnél. Akkor az volt a kifogás, hogy nincsen tökéletesen kitöltve. Direkt 

felhívtam a vállalkozó figyelmét, hogy minden egyes pontot töltsön ki tokéletesen. Megkértem 

igazgató urat juttassa el Kapornai Juditnak, el is juttatta és akkor egy olyan üzenet érkezett 

vissza, hogy küldjünk egy szakvéleményt, hogy az a tető meg fogja bírni a napelemet. Hozzá 

teszem, hogy ezt tavaly májusban elkészítettük. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Ehhez mi köze? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Először is mi köze? Mert ha összeszakad a tető a mi bajunk. Másodszor tavaly májusban 

egy statikai szakvélemény készítettünk, tehát e-mail fordultával tudtam neki csatolni. Amiben 

megkértem, hogy segítse már a munkánkat annyira ha egyszer pontosan a Tankerület miatt 

csúsztunk egy évet, ha a fűtést nem csinálták volna meg, már rég túl lennénk ezeken a 

pályázatokon. És akkor jeleztem a Tankerület igazgatójának, előfordulhat olyan, hogy 

szükségünk lenne a Kölcsey utca 8. szám alatti épületre, képzéseink vannak folyamatban, azok 

megtartásához, mert a hivatal átköltözött. Erre kaptam egy szép e-mailt: „Tisztelt Polgármester 

Asszony! A Szerep Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 

kapcsán tájékoztatott, hogy amennyiben a felújítás során a képzések megtartásához nem tudnak 

helyet biztosítani, ehhez a Szerepi Kelemen János Általános Iskola Kölcsey u. 8. szám alatti 

épületét szeretnék igénybe venni. Az épület az intézménynél folyamatos használatban van 

kérem, az épület használatához szíveskedjen pontosítani az igénybevétel időszakát, időpontját, 

a résztvevők számát. Amennyiben az időpont számunkra is megfelelő bérleti szerződés 

megkötése szükséges. A fenti épület bérleti díja 1920 Ft/óra.” Itt ment fel a vérnyomásom. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Micsoda? Megáll az eszem. Ott áll 2 éve üresen. Meddig akarjuk nézni, hogy ott áll 

üresen? Hozzunk erről egy határozatot és azonnal vegyük vissza. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez számomra rettentő morbid. Az önkormányzat saját pályázatán biztosítja a 

képzéseket, nem tudom mikor indul el, mert van egy képzésünk még függőben. Ami azt jelenti, 

hogy megint 20-30 főnek kellene hely elméleti órára. Mindössze feltételes módban jeleztem. 

Ezután írtam egy szívélyes levelet, hogy nem erre voltam kíváncsi, hogy mennyiért adja oda és 

ha szükség lesz rá akkor. Megkértem továbbá segítse a munkánkat és írja alá végre az E.ON-os 

papírt. Meg is kaptam 1-2 napon belül utána. Azért ez nem így működne. Nagyon háborgok. 

 

Győri Balázs képviselő 



 Akkor meg fel kell függeszteni a tornateremre kötött bérleti szerződést. Akkor oda nem 

menjenek a gyerekek. Akkor menjenek a Kölcsey utcai iskolába. Nem kötelező azt nekik bérbe 

adni, én nem adnám bérbe. Az biztos. Menjenek a Kölcsey utcai iskolába. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mondjatok valamit, mit csináljunk. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Azonnal vissza kell kérni. 

 

Varró Géza képviselő 

 Meg kell fogalmazni, hogy nincs használva. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem kell mit fogalmazni. Az épület, 2 évvel ezelőtt is ugyanezt mondtam, amikor itt 

volt igazgató asszony, az önkormányzaté. Ennyi. Gyakorlatilag az hogy azt átadtuk, az egy 

dolog. 2 éve a Kölcsey utcai iskolát kiveséztük mindenféle szinten. Ez egy nagyon csúnya dolog 

volt, hogy megkérjük, hogy segítsenek és bérleti díjat állapítanak meg. Valószínűnek tartom, 

hogy nekik ez van a szabályzatukba, de én ezt nem tartom korrekt dolognak. El kell 

gondolkodnunk azon, hogy mint ahogy már akkor is átbeszéltük töviről hegyire, hogy milyen 

eshetőség van számunkra a Kölcsey utca 8. szám alatti ingatlanra.  

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Csoportonként mi kijárunk. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Mindig is azt mondtuk, hogy az udvar továbbra is rendelkezésre áll. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A szerződés alapján a két félnek meg kell próbálni egymással megegyezni. Erre már 

tettünk kísérletet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az nem működik. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ha nem jön össze bírósághoz lehet fordulni. A bíróság meg éveken át tartó pereskedés 

lehet. Jogi úton nehéz ebben a dologban előre lépni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javaslom, hogy újra jelezzük a Tankerület felé, hogy szükségünk van arra az épületre.  

 

Győri Balázs képviselő 

 Azonnali hatállyal vissza kérjük az épületet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nem akkor menjünk a bíróságra. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 



 Valamit tenni kell, mert ha bíróságra kerül az ügy akkor az hosszadalmas lesz. Azt kell 

írnunk amit Zoli mondott, hogy van egy megállapodásunk, annak idején amiben az van, hogy 

térítésmentesen veheti igénybe az önkormányzat. Mi ezzel a jogunkkal szeretnénk élni április 

1-től. Nem kell nekünk megmagyarázni, hogy ők mit csinálnak, meg mit nem csinálnak, nekünk 

a saját érdekeinket kell leírni. Április 1-től kérjük, hogy biztosítsa az önkormányzat számára a 

lehetőséget arra, hogy igénybe vehessük a képzéseinkre. Kész. Nem kell tól-ig határ, nem kell 

semmi sem. Erre nekünk jogosultságunk van, írjuk le. Majd kapunk valami választ és akkor 

mondjuk meg azt, hogy április 1-től igénybe is fogjuk venni. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Amennyiben az önkormányzatnak van olyan elképzelése, hogy esetleg bírósági úton 

akar érvényt szerezni a jogainak, akkor a legelső körben, mivel a bíróságon csak ügyvéddel 

érdemes megjelenni, egy ügyvéd, nézze át a dokumentumokat és tájékoztassa a Képviselő-

testületet a lehetőségekről. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem kell nekünk engedély. Benne van a megállapodásban, ha ezt mondod, biztos így 

van, hogy ingyen a rendelkezésünkre bocsátja. Ebben nincs semmi kivetnivaló. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A tájékoztatóban is benne volt, hogy bármikor amikor igényünk van jelezzük. 

 

Varró Géza képviselő 

 Bármikor van szükségünk rá ide adja, ezt mondta igazgató asszony. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ezekért a képzésekért fizetünk bérleti díjat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem, ezek a saját képzéseink. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Nem arról van szó, hogy képzéseink vannak és ezért bérleti díjat fizetnek nekünk és 

ebből bevétele származik az önkormányzatnak.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez a saját pályázatunk. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Soha nem merült fel, hogy amikor megkötöttük a szerződést akkor még nem volt 

tornaterem. Közben kaptak egy tornatermet, egy 21. századi, korszerű, modern tornatermet. 

Nem értem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hozzunk két határozatot. Az egyik akkor szóljon arról, hogy a megállapodásban 

rögzített jogunkkal élni kívánunk és kérjük akkor, hogy április 1-től ingyenesen biztosítsa az 

önkormányzati rendezvények, illetve képzések megtartása céljából a Kossuth u. 8. szám alatti 

ingatlant. Aki ezzel egyetért kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

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

következő határozatot hozták: 



 

46/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Berettyóújfalui 

Tankerület térítésmentesen biztosítsa Szerep Kölcsey u. 8. szám alatti ingatlant az 

önkormányzat részére képzés megtartása céljából 2019. április 15 és május 15 között. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másik pedig az hogy felkérjük az ügyvédünket nézze át a megállapodásokat és ennek 

alapján készüljön fel és tájékoztasson bennünket a lehetséges jogi lépésekről. Aki ezzel egyetért 

kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták: 

 

47/2019.(III.26.) képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Snyozik Éva ügyvédet, hogy 

a Kölcsey u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan vonatkozásában vizsgálja meg milyen jogi 

lehetőség van a vagyonkezelői szerződés felmondására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.56 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 


