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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 29-i rendes ülésének 

 
 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 1 

  
  

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 Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Keserű László jegyző 

3./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a polgármester szabadságának meghatározásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztésaz EFOP-2.2.2-17 pályázattal érintett önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokon megvalósult felépítmények tekintetében földterületek tulajdonjogának 

rendezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Különfélék 

 

 

 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 
 

1/2020.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 29-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

2/2020.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Szerepi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal korábban kötött megállapodást felülvizsgálta, annak 

szövegén módosítását nem tart szükségesnek. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

3/2020.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási 

intézmény felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében 

megállapítani.  

  

Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a területileg 

illetékes tankerületi központot.  

  

Határidő: 2020. február 15.  

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester  

  

4/2020.(I.29.) számú határozat: 

1. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás módosító okiratát és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

2. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába, Szerep Községi 

Önkormányzatának képviselőjeként Tóthné Verő Tünde polgármestert delegálja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Társulási 

Tanácsot tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

5/2020.(I.29.) számú 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:2020. április 1. 

Felelős: polgármester   

 

6/2020.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX törvény 225/C. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja Tóthné Verő Tünde 2020. évi szabadság ütemezési tervét.    

   

Határidő: folyamatos  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester   
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7/2020.(I.29.) számú határozat: 

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

összegben támogatja a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületét az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 29-i rendes 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

Jelen vannak: Tóthné Verő Tünde polgármester, Bácsó Balázs, Bácsó Balázsné, Dezső Gyula, 

Mile Zoltánné, Mile Zsolt képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

dr. Verdó György igazgató SZGYF 

dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta igazgató-helyettes 

Ferenczné Kun Beáta igazgató DSZSZK 

       Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Győri Balázs alpolgármester 

 

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 6 jelen van. A következő napirendi pontra 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 Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Keserű László jegyző 

3./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a polgármester szabadságának meghatározásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztésaz EFOP-2.2.2-17 pályázattal érintett önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokon megvalósult felépítmények tekintetében földterületek tulajdonjogának 

rendezéséről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Különfélék 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mivel a 2. napirendi ponthoz, nem érkeztek meg a vendégeink, így azt utolsó napirend 

pontként tárgyalnánk a Különfélék előtt. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazáskor 
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6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

1/2020.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 29-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az egyik képviselőnk javaslatára egy egyperces néma felállással emlékezzünk meg a 

holokauszt szerepi áldozatairól. 

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

ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

   

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Január 6-án volt a Sárréti Foglalkoztatási Paktumról tájékoztató Püspökladányban, 

ennek a lényege, hogy ez a pályázat már megy több mint egy éve és a vállalkozók, 

önkormányzatok és intézményeik tudnak pályázat útján foglalkoztatni személyeket. Szerepről 

vállalkozók ezt nem vették igénybe, de ismerve a vállalkozói létszámot nem is igen fogják már. 

Az óvoda pályázott konyhai kisegítőre, illetve én is szeretnék egy főre, aki a háziorvosi 

szolgálatnál takarítást végez szintén ebbe a pályázatba. Január 11-én Zabar községben voltunk. 

Egy kis műhavat láttunk, a Hamvas Hagyományőrző Népdalkör nagyon szépen szerepelt, 

megismerkedtünk a településsel és megbeszéltük a polgármesterükkel, ha nagyon jó idő lesz 

nálunk, lesz egy jó rendezvényünk eljönnek a melegbe ők is. Január 16-án Tetétlenen a TÖOSZ-

nak volt konferenciája, illetve tisztújító gyűlése. 23-án egy EFOP-os konferenciát tartottunk, 

Szerepet jelölték ki a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság helyszínnek. Eszmét 

cserélhettünk az EFOP 1.6, illetve 2.4 állásáról. Több településről voltak itt, illetve Nyíracsád 

település polgármestere és jegyzője volt jelen. Őket nagyon érdekelte a településünk, különösen 

az ebrendészeti telepünkre voltak kíváncsiak. 25-én a Szerepi Bírkózó Egyesület tartott egy 

gálát, ez már a 23. volt, már negyedszer rendezhette Szerep. Nagyon ügyesek, egyre nagyobb 

a gyereklétszám. 69 gyerek volt most jelen. A roma önkormányzat elnökével egyeztetést 

folytattam az együttműködési megállapodásról. Dózsa Ferenctől kaptam december 30-án egy 

levelet, amiben tájékoztat, hogy életveszélyes a lakása, így kénytelen volt elköltözni valaki 

másnak a lakásába. De ő továbbra is fizeti a bérleti díjat is, természetesen felújítás után igényt 

tart a lakásra. Lesz egy besegítő dolgozó aki a pénzügyet felülvizsgálja. Szombaton volt itt 

Szerepen, néhány képviselővel, illetve Edittel találkoztak. Küldtünk át neki anyagot, ami 

érkezett nekünk is eddig. Püspökladányban a pénzüggyel nem igen boldogulunk. Most már ott 

tartunk, hogy átadás átvételivel küldjük az anyagokat. Leírtam, hogy hétfőnként fogják küldeni 

és úgy küldték ma vissza az átvételi papírt, hogy majd csak a teljes feldolgozás után tudják 

teljesen átvenni. Közös hivatal kimutatását elküldték 3.200 ezer forintról, de nekem még mindig 

van néhány kérdésem. A mai napig nem kaptam rá választ.  

Annyi pénzt hagytunk a számlán, ami a munkabérek kifizetésére elég volt, mert január 14-15 

körül kaptuk vissza a hitelkeretünket. Akkor egyenlítettünk ki az óvodának is szerintem 

legalább 7-8 millió forintos számlát. Illetve ami nagyon fontos volt, az EON, telefonszámlák, 

fűtésszámlák, nehogy kikapcsolás történjen. Illetve az Orvosi Ügyelet indított el egy közjegyzői 

megkeresést már, nekik is 1 millió forint összegű a tartozásunk. Ezeket már rendeztük, de ezek 

napi számlák. Nekik az a problémájuk, hogy nem kapnak rendszeresen anyagot. Ezért mondtam 
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hogy minden héten garantálni fogom, hogy kapjanak anyagot, én is nyaggatom a 

pénzügyeseket. Ha egy nap történik 50 utalás, akkor az sem egy tétel. Vagy vízszámlák voltak, 

nem nagy összeggel, de 200 darab, azt nekik is egyenként fel kellett vinni, át kellett utalni, de 

az már 30 tételt tesz ki.  

 

3./ Előterjesztés a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja.  

 

Mile Zsolt képviselő 

 A népjóléti bizottság is elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt kiveséztük. Van-e kérdés? Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. 

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

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

2/2020.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Szerepi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal korábban kötött megállapodást felülvizsgálta, annak 

szövegén módosítását nem tart szükségesnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

4./ Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tárgyalta a Népjóléti bizottság. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Elfogadásra javasolja a bizottság. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 

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

nélkül a következő határozatot hozták:  

 

3/2020.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete véleménye szerint, az oktatási 

intézmény felvételi körzetét célszerű Szerep Község közigazgatási területében 

megállapítani.  
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Felkéri Tóthné Verő Tünde polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a területileg 

illetékes tankerületi központot.  

Határidő: 2020. február 15.  

Felelős:  Tóthné Verő Tünde polgármester   

 

5./ Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

  Szintén mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

  A Gazdasági és ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Mile Zsolt képviselő 

  A népjóléti bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés, vélemény? Aki elfogadja, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt 

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

következő határozatot hozták:  

 

4/2020.(I.29.) számú határozat: 

3. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás módosító okiratát és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

4. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába, Szerep Községi 

Önkormányzatának képviselőjeként Tóthné Verő Tünde polgármestert delegálja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Társulási 

Tanácsot tájékoztassa. 

 

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. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Elfogadásra javasolja a Népjóléti bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 
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 Elfogadásra javasolja a Gazdasági és Ügyrendi bizottság. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kérdés? Amennyiben nincs, kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. 

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

határozatot hozták:  

 

5/2020.(I.29.) számú 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:2020. április 1. 

Felelős: polgármester   

 

7./ Előterjesztés a polgármester szabadságának meghatározásáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is minden évben tárgyalja a képviselő-testület és jóváhagyja. Zoli átadnám neked a 

szót.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A bizottság ezt a napirendet nem tárgyalta, hiszen a képviselő-testületnek van 

jogosultsága mint munkáltatói jogkör gyakorlója. Jogszabály írja elő, hogy minden év február 

28-ig el kell fogadni a polgármester szabadságolásának ütemtervét. 25+14 nap szabadág illeti 

meg a polgármestert. Illetve mivel október 13-án volt a választás, időarányosan azt a 2,5 

hónapot kell még nézni. Ennek alapján polgármester asszony készített a mellékletben egy 

ütemtervet, ami alapján a képviselő-testületnek ezt jóvá kell hagyni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nekem annyi a véleményem, hogy ez arra tartozna akit megillet a szabadság. Előre 

nagyon nehéz tervezni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Természetesen elfogadom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még kérdés? Aki ezzel az előterjesztéssel egyetért, kérem szavazzon. A 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

6/2020.(I.29.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX törvény 225/C. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja Tóthné Verő Tünde 2020. évi szabadság ütemezési tervét.    
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Határidő: folyamatos  

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester   

 

2./ Előterjesztésaz EFOP-2.2.2-17 pályázattal érintett önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokon megvalósult felépítmények tekintetében földterületek tulajdonjogának 

rendezéséről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szeretettel köszöntöm az SZGYF képviseletét, van egy közös pontunk a támogatott 

lakhatás. Ezzel kapcsolatban kaptunk mi nem olyan túl régen egy megkeresést, hogy ezeknek 

a telkeknek a tulajdonjogáról döntsünk. A képviselő-testület nem igazán tudott állást foglalni, 

illetve felmerült egy olyan dolog, hogy valami ellentételezést kérnének ezekért a telkekért. 

Ezért kértem, hogy amennyiben lehet és megtisztelnek bennünket személyes megbeszéléssel, 

találkozóval igazgató úrék ki tudják egészíteni ezt. 

 

dr. Verdó György igazgató 

 Tisztelettel köszöntök mindenkit, az SZGYF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségét 

vezetem. Bemutatnám a kollegáimat, dr Tóthné dr Tőkés Margaréta igazgatóhelyettes, illetve 

Ferenczné Kun Beáta a DSZSZK igazgatónője, hozzájuk fog tartozni a támogatott lakhatás. 

Valóban küldtük ezt a levelet, ez csak javaslat volt a részünkről, mert az MNV kereste meg az 

SZGYF központot, hogy az országban több helyen volt már erre lehetőség, hogy az 

önkormányzatok állami tulajdonba adták az általuk felajánlott telkeket, melyre felépítésre 

kerültek a támogatás, lakhatás céljára szolgáló épületek. Ennek pusztán kényelmi okai vannak. 

Természetesen ez nem kötelező, nem elvárás, tévedés ne essék, nem arról van szó hogy az állam 

betette a lábát a telkére használatba, aztán tulajdonba lopakodva, settenkedve. Erről szó nincs. 

Lényegesen megkönnyíti, mert most elválik a tulajdonjog, a földterület, a telek az 

önkormányzat tulajdona, a rajta lévő felépítmény pedig az állam tulajdona. Ezzel sincs baj, 

nyilván erre van egy használati megállapodás, csak sokkal egyszerűbb ha bármilyen ügyintézés 

van. Mindjárt kolleganőmnek átadom a szót, mert ő jogász és sokkal részletesebben, 

szabatosabban el tudja mondani. Ez nem elvárás, ez csak egy javaslat, ha önkormányzati 

tulajdonba marad a telek akkor is tudunk boldogulni, csak lényegesen egyszerűbb lenne. Amit 

viszont polgármester asszony mondott, pont erről beszéltünk, mert egyébként Komádiba 

felajánlották a telket ingyenesen, állami tulajdonba. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy 

kérjen az önkormányzat valamilyen ellentételezést, ha esetleg van itt a környéken, valamilyen 

üresen álló állami tulajdonú épület, ezt önök tudják, vagy valamilyen földterület, erre van 

lehetőség, hogy jelezni lehet. Szeretne a szerepi önkormányzat cserébe megkapni valami állami 

tulajdonú ingatlant.  

 

dr. Tóthné dr Tőkés Margaréta igazgató helyettes 

 Két részre lehet osztani a kérdést. A mostani, mi ingatlanjainkat érinti, ahogy le is van 

írva a levélbe, most az ingyenes használati megállapodáshoz közös megegyezéssel amit 

aláírtunk azt a lehetőséget taglalja, hogy földhasználati jognak a bejegyzése céljából ráépítési 

megállapodás megkötésére kerül sor a felek között. A ráépítési megállapodás megkötését 

követően, ezt az MNV Zrt engedélyével lehet ezt létesíteni, itt beékelődik egy előzetes 

jóváhagyás az MNV Zrt.-től és ezt követően kerülhet sor az önálló ingatlanként történő 

kiemelésére az épületnek és ez által válik ketté az épületnek és az ingatlannak a tulajdonjoga 

egymástól. Innentől kezdve, de szerintem a levélben is le van írva gyakorlatilag a tulajdonosi 

jogait nem fogja tudni gyakorolni az önkormányzat, hiszen egymás nélkül nem fogunk tudni 

csinálni semmit. Amit igazgató úr felvetett ugye maga az önkormányzati törvény, illetve a 

nemzeti vagyonról szóló törvény is jogszabályi lehetőséget ad erre, hogy ingyenesen felajánlja 
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az önkormányzat állami tulajdonba az önkormányzati tulajdonában álló ingatlanokat. Ennek a 

fordítottját mondta el igazgató úr, abban az esetben ha van egy bármilyen beruházás az 

önkormányzat részéről amihez lenne itt a környéken bármilyen állami tulajdonú ingatlan, akkor 

ennek az ellentettjét is meg lehet kérni az MNV Zrt.-n keresztül. Ingyenes önkormányzati 

tulajdonba lehet kérni állami ingatlanokat, földterületeket és egyébként kormányhatározattal 

történik az erről szóló döntés. Erre van lehetősége az önkormányzatnak. Ha az a kérdés, hogy 

meg tudjuk e vásárolni az ingatlanokat, mivel ezek a lehetőségek adottak, hogy a jogszabály 

erejénél fogva van rá lehetőség, az ingyenes állami tulajdonba vételre, nyilván ugye itt ilyen 

fajta vásárlásról nem beszélünk.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Tehát amikor ellentételezésről beszélünk akkor bizonyos ingatlant csak akkor 

kérhetünk, ha kötelező önkormányzati feladat megvalósításához erre szükség van. 

 

dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta igazgató helyettes 

 Úgy van, mint ahogy mi is csak közfeladat ellátása céljából kérhetünk. Bármilyen célból 

nem kérhetünk ingatlant, ugyanúgy az önkormányzat sem, csak közfeladat ellátása céljából 

lehet kérni. Mint ahogy mi is közfeladatot látunk el. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ezek szerint amennyiben a képviselő-testületnek van olyan igénye, hogy esetleg 

valamilyen ingatlant akarna megnevezni, akkor két szempontnak kellene lenni, az egyik hogy 

állami tulajdonnak kell lenni, a másik pedig ott valamilyen kötelező önkormányzati feladatot 

akar megvalósítani. Akkor kérheti. 

 

dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta igazgató helyettes 

 Igen. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Szerepen ilyen tudomásom szerint nincs, itt csak föld van.  

 

dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta igazgató helyettes 

 Egyébként vannak állami tulajdonú földterületek itt a környéken? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Igen vannak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szántóföldek vannak, ami állai tulajdonban van, illetve egy ingatlan van ami a 

vagyonkezelőnél van a Telegdi féle ház, illetve Hosszúháton is az Andróczki Alberté. Ennyit 

tudok. 

 

dr. Vergó György igazgató 

 A hosszúháti kastély is állami tulajdonban van. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen az is. 

 

dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta igazgató helyettes 
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 Amennyiben iskola, óvoda szeretne valamilyen foglalkoztatást indítani akkor ilyen 

célokra lehet kérni.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ezen komolyan el kell gondolkodnunk.  

 

dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta igazgató helyettes 

 Persze, ha nem születik most döntés akkor mi mindenképpen kezdeményezni fogjuk a 

ráépítési megállapodásnak a megkötését, ehhez küldeni fogunk szerződés mintát, mert lassan 

el kell hogy indítsuk ezt a folyamatot. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Annyit szeretnék kérdezni még mikor lesznek benépesítve ezek a lakóotthonok? 

 

dr. Verdó György igazgató 

 Az eszköz beszerzés meghosszabodott 2021. június 30-ig, mivel ez közbeszerzés 

köteles, országosan mindent egybe kellett számítani, ez nyílt EU-s pályázat, az eszköz 

beszerzés sajnos nem követte az építési beruházásokat. Most zajlanak az eszköz beszerzések, a 

bútorzattól kezdve mindenféle háztartási gépig. Bízunk benne, hogy hamarosan meg lesz és a 

szerepiek az elsők között kerülnek majd az ellátottak beköltözésre, mert ugye az épületek már 

teljesen kész vannak, már csak a bútorzatra várunk, illetve az autókra.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 És akkor ez várhatóan mikor történik? 

 

dr. Verdó György igazgató 

 Ez nem rajtunk múlik, mi már nagyon szeretnénk, hogy az idén költözzenek az 

ellátottjaink. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Még Hosszúháttal kapcsolatosan lenne egy kérdésem, hogy akkor tulajdonképpen azt a 

kastély épületet, a diákszálló részt az a kicsi rész ott, onnan fognak a gondozottak elkerülni és 

az elfekvő rész ott hátul? Meg ott van még a konyha épülete. 

 

Ferenczné Kun Beáta igazgató 

 Tulajdonképpen a hosszúháti telephelyen, ahol most is vannak a lakóink, ott az átmeneti 

rész, a C épület ami az étkező mögötti rész, az a régi elfekvő rész az marad ott. Az ugye fel is 

lett újítva még önkormányzati időben. Most a szociális törvény módosítása eredményeként 

férőhelyeket hosszú távon nem lehet megtartani, hanem vagy ápolási egységként át kell 

minősíteni. Mi valószínűleg az ápolási egységre teszünk javaslatot, hogy azt szeretnénk 

megtartani ugyanazzal a férőhellyel, tehát 20 férőhely ott marad. Illetve az étkező épület is 

marad, funkcionálni is fog, mert a konyha tálaló konyhaként üzemel tovább. Tehát annak a 

épületben ellátottaknak ugyanott lesz az étkező, tálaló konyha. Illetve a Kézmű foglalkoztatása 

is megvalósul azon a telephelyen, 15 ellátottunk dolgozik most akkreditált foglalkoztatásban ez 

valószínű, hogy bővül is egyébként a közeljövőben. Őket szeretnénk átköltöztetni a mostani 

étkező épületébe. Így egyrészt foglalkoztatási céllal működik, másrészt az ott lakóknak lesz 

ilyen tálaló konyha, étkező. A kollégiumi épületből teljesen kiköltöznek az ellátottak, egyrészt 

ide Szerepre, másrészt Derecskére. A kastély épületből fognak Sárrétudvariba költözni, teljes 

egészében aki ott van mindenki Sárrétudvariba költözik. Még annyit szeretnék mondani, hogy 

egyrészt szeretném megköszönni a település részéről, hogy nagyon pozitív és nagyon befogadó, 
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mert érezzük azt, hogy mi ide tudunk jönni a TL szolgáltatással együtt. Mi az intézmény 

részéről maximálisan azon vagyunk, hogy minél könnyebben és zökkenőmentesebb tudjuk 

ezeket a költözéseket megoldani és hogy a település részeként is úgy tudjunk részévé válni, 

hogy tényleg ne legyenek problémák. A lakóink egyébként már nagyon várják a költözést és 

mi is azon vagyunk, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Említették, hogy az önkormányzat 

részéről is lesz majd faültetés. Ősszel amennyiben lesz, szeretném felajánlani hogy az 

ellátottainkkal nagyon szívesen jövünk és segítünk. Illetve ha faültetés szintjén, a TL házakhoz 

is tudunk egy-két fát ültetni akkor mi azt nagyon megköszönnénk. Ha a későbbiekben 

bármilyen rendezvény, program lesz szeretnék egy kommunikációs tervet elkészíteni a 

pályázathoz kapcsolódóan és ha bármilyen rendezvény van bármikor jövünk. Fellépéssel, 

árusítással egyaránt. Nagyon jól szokták érezni magukat a lakók és a dolgozók is. Köszönjük a 

meghívást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Még ezután tervezzük az ide évi rendezvényeket és természetesen jelezzük el. Szinte 

beolvadtak az itt lakók közé a rendezvényeken. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Megütötte a fülemet a konyha. Ha Szerepre költöznek, tudomásom szerint eléggé túl 

van feszítve a konyha, az ő élelmezésükről akkor nekünk kell gondoskodni? Erre nekünk fel 

kell készülni. Egyértelmű Hosszúháton megoldott volt a vacsora is, de az nálunk nincs. A 

konyhánk is behatárolt. Nem tudom hány fő fog beköltözni.  

 

Ferenczné Kun Beáta igazgató 

 72 fő fog ide költözni. Mi a pályázat keretében terveztük, hogy Bárándon fogjuk 

bővíteni az ott lévő konyhát. Eleve meg van az engedélye és onnan hoznánk az ételt. De ha az 

önkormányzat részéről esetleg a kapacitás a későbbiekben változik akkor nyitottak vagyunk 

arra, hogy ne Bárándról kérjünk ebédet, hanem igénybe tudjuk venni ezt a szolgáltatást a 

település részéről is. Terhet nem jelentünk a településnek, mert ha nincs rá kapacitás akkor mi 

ezt a bárándi konyháról meg fogjuk oldani.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van rá egyébként kapacitásunk. Eleve 300 főre tudott főzni a konyhánk, a bővítés után 

még többre tud főzni. 400 főig nyugodtan meg tudjuk oldani az ebédet és úgy gondolom a 

dolgozói létszám is elég ami ott van. Ha esetleg ez is szóba jöhet készen vagyunk rá. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem véletlenül kérdeztem rá. 

 

Ferenczné Kun Beáta igazgató 

 Egyébként nagyon jól főznek tudom. Erről ha a képviselő-testületi is úgy gondolja, 

szóba jöhet hogy innen vegyük igénybe a szolgáltatást, erről bármikor tudunk egyeztetni. Most 

egyelőre a pályázatot abban a formában kell megvalósítanunk ahogy benyújtottuk. Mi ezt 

igyekeztünk megoldani az akkori információink szerint a kereteknek megfelelően és most úgy 

van beadva a pályázat, hogy a bárándi konyháról oldjuk meg. Természetesen logisztika, 

szállítás szempontjából hosszútávon benne van ez a plusz költség. Erről mindenképpen fogunk 

tudni egyeztetni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Úgy gondolom ezt a napirendet ismét napoljuk el és átgondoljuk. 
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Pánti Zoltán aljegyző 

 Át kell tekinteni milyen ingatlanok vannak, eleve milyen kötelező feladatokat tudnánk 

ott megvalósítani.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Mezőgazdasággal foglalkozunk, nem biztos hogy nem érné meg ha több hektáron 

gazdálkodnánk. 

 

dr. Tóthné dr. Tőkés Margaréta igazgató helyettes 

Fizetni ezekért az ingatlanokért nem tudunk, de a jogszabály által adott egy ilyen 

lehetőség az önkormányzatok részére, ezt így kell érteni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Gondolkozunk rajta, újra fogjuk tárgyalni és természetesen amit kötelező elindítani 

mindenképpen meg kell tenni, hogy a pályázat megfelelően alakuljon. Köszönjük, hogy 

megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 

 

Bácsó Balázs képviselő elhagyta az üléstermet. 

 

8./ Különfélék 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kaptunk egy megkeresést a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületétől, 

hogy a munkájukat támogassuk. Az elmúlt évben is 20 ezer forinttal támogattuk őket.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Győri Balázs nevében szólok, picit emeljük meg a 20 ezer forintot 50 ezer forintra. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Más hozzászólás? Aki javasolja, hogy 50 ezer forinttal támogassuk az 

Mozgáskorlátozottak egyesületét, kérem szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták: 

 

7/2020.(I.29.) számú határozat: 

 

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

összegben támogatja a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületét az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki kézhez kapta Dózsa Ferenc levelét, ezt továbbítottam ügyvédnőnek, 

elindulunk benne meglátjuk mi lesz. Illetve amit még megbeszéltünk hogy a szegregátumba 
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szolgáltatópontnak az épületet. A héten Boruzs Károly elvitte őket az Államkincstárba, 

elindították a szocpolnak a törlését, 15 napon belül meg lesz a papír is róla, de azt mondták 

ügyvédhez mehetünk. Ma volt az értékbecslő, a csere miatt értékbecslést kell hogy 

végeztessünk, hogy megfelelő értékű-e. Ez is folyamatban van, de erről még nincs testületi 

határozatunk. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Addig nem is lehet amíg nincs meg az értékbecslés. Meg kell várni hogy megküldje az 

értékelést.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A másikhoz van értékbecslésünk, azt a vásárláshoz meg kellett csináltatni. Ezt 

megvárjuk akkor kb. jövő héten meg lesz. A költségvetés miatt is találkozunk majd. A 

rendezvényterv miatt is találkozunk a népjóléti bizottsággal. A Vásáriné néni házánál elkezdtük 

a kerítést megcsinálni, hogy ne menjen tovább a vita. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Utána ide is jöhettek mert nagyon rossz állapotban van a kerítés. Azt szeretném még 

kérdezni, hogy az óvodánál a rács ügyben történt valami? A lefolyócső rácsra gondolok. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nincs még abban fejlemény. A költségvetés ami lefoglal. 

 

Mile Zsolt képviselő 

 Az elektromos kerékpárra beterveztük a javítást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más az ülést bezárom. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 14.48 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 
 

 


