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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. augusztus 26-i rendes ülésének 

 
 

 

a.) tárgysorozata 

b.) határozatai: 60-73 

  
  

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./ Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2020-2021. éves beszámolója 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

4./ Előterjesztés Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde Pedagógia 

Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Mini Bölcsőde Szakmai 

Programjának módosításáról 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

5./ Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásának 

megtárgyalásához  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatással 

kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításához 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés ingatlan eladásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

10./ Különfélék 
 
 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

 
 

60/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 26-i rendes ülés napirendi 

pontjára tett javaslatot elfogadta. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

61/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. I. féléves 

költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

62/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2020-

2021. éves beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 

 

63/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde Helyi Pedagógiai programjának módosítását az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
  

Határidő:  2020. szeptember 1.  

Felelős:   Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető  

 

 
64/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
  

Határidő:  2020. szeptember 1.  

Felelős:    Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető  

 

 
65/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai programjának módosítását az előterjesztés 3.  

számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
  

Határidő:  2020. szeptember 1.  

Felelős:   Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető  
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66/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2020/2021-es 

tanévre vonatkozóan: 

 

- a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 4000 Ft/fő értékű tisztasági 

csomag és fertőtlenítőszer támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 4000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 5000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

10.000 Ft/fő, 

- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 30.000 Ft/fő 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

67/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2020/2021-es tanévre 

vonatkozóan: 

 

- a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 4.000 Ft/fő értékű tisztasági 

csomag és fertőtlenítőszer támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 4.000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 5.000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

10.000 Ft/fő, 

- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 20.000 Ft/fő 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

2./ A támogatási igény bejelentésére 2020. október 9-ig a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. 

 

3./ Megbízza a jegyzőt hogy a támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2020. október 

31. napjáig szíveskedni intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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68/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú 

tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlásra. 

Szerep Községi Önkormányzat a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

69/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11.§ alapján, valamint az e határozat mellékletét képező Tiszamenti 

Regionális Vízmű Zrt. 2021-2035 közötti időszakra a SRU-IV víziközmű rendszerre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervezetét 

megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

 Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

70/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ez e határozat mellékletét képező 

Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.  

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

71/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában 

lévő szerepi 418/2 hrsz.-ú a valóságban Szerep Keményi u. 3/1. szám alatti ingatlan az adó- 

érték bizonyítványban foglaltak figyelembevételével eladásra kerüljön.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

72/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 című, MFP-

ÖTU/2020 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú beszerzési 

eljárásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 
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1. Cégnév: NEPÁL-BAU Kft. 

Székhely: 4029 Debrecen Gólya u. 13. 

Adóazonosító szám: 13811336-2-09 

 

2. Cégnév: SZIRA-AQUA Kft. 

Székhely: 4150 Püspökladány Táncsics u. 10. 

Adóazonosító szám: 13609472-2-09 

 

3. Cégnév: Skarabeus Kft. 

Székhely: 4150 Püspökladány Rákóczi u. 11-13. 2. em. 6. 

 Adóazonosító szám: 12734849-2-09 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

73/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Szerep Község 

Közigazgatási területén, LED-es közvilágítás kiépítése, bővítése, üzemeltetése és 

karbantartására tárgyában kiírt egyszerű beszerzési eljárás nyertese a Mezei-Vill International 

Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 26-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, 

Győri Balázs, Mile Zoltánné képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol tartózkodik: Mile Zsolt képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 14.00. órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester  

 Üdvözölte az ülésen megjelenteket. Külön köszöntötte Pandur Erika városgazdálkodási 

irodavezetőt és Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezetőt. Megállapította, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. 1 képviselő igazoltan van 

távol. 10. napirendi pontnak javasolnám felvenni az Előterjesztést a beszerzési eljárásra 

meghívandó gazdasági szereplőkről.  

 

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

önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

3./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2020-2021. éves beszámolója 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

4./ Előterjesztés Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde Pedagógia 

Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Mini Bölcsőde Szakmai 

Programjának módosításáról 

Előterjesztő: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

5./ Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

6./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásának 

megtárgyalásához  

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

7./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-

szolgáltatással kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

8./ Előterjesztés Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításához 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

9./ Előterjesztés ingatlan eladásról 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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10./ Előterjesztés a beszerzési eljárásra meghívandó gazdasági szereplőkről 

Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

11./ 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:  

 

60/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 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 

 Két ülés között jó néhány rendkívüli ülésünk volt. Június 26-án megtörtént a 

polgármesterekkel az egyeztetés a vasútvonalról, amit levélbe foglalva el is küldtünk az 

Innovációs és Technológiai Minisztériumnak. Valószínűleg ennek hatására lett két vonatpár 

beállítva, illetve Sárrétudvari és Hosszúhát között egy külön kis vonatpótló járat. Azt az 

információt kaptuk amikor tájékoztatott a MÁV bennünket, hogy nem lesz annyi a várakozási 

idő a csatlakozásra Püspökladányban. Fácánjaink gyönyörűen nőnek a startmunka programban. 

A hosszúháti vízről folyamatos volt a tárgyalás, egy kútkarbantartóval erről már egyeztettünk. 

Ezt a Különfélékben szeretném részletezni. Szerződés tervezetet, illetve árajánlatot küldött is 

át nekem, utána tudunk tárgyalni hogyan tovább a kúttal. Július 9-én társulási ülés volt, 

júliusban valamikor a Megyei Önkormányzat küldött egy adatbekérőt a TOP 2. ütemének a 

tervezéséről, szerintem már erről is beszéltünk, ahol prioritást élvez az óvoda bővítése, valamint 

az életház bővítése amire meglévő tervünk van. Illetve utakat szeretnénk csinálni, amennyiben 

mód és lehetőség lesz rá. A LED világításra kiküldésre kerültek az árajánlatok, meg is érkeztek. 

A mai nappal az eredményről értesítve is lett a cég. A MEZEI-VILL adta a legkedvezeőbb 

árajánlatot, ezután jöhet a szerződéskötés, illetve majd az elindulása ennek. Legalább léptünk 

benne, hogy lehet LED világításunk. A konyha üzemeltetéséről szakvélemény kérése 

folyamatban van, adatokat közöltünk, bízok benne hamarosan kapunk valami bővebb 

tájékoztatást. Az augusztus 20-i rendezvényünk megtörtént, a 200 ezer forintos keretet túl 

léptük 28 ezer forinttal, a tűzijáték 153 ezer forintba került valamint a zene szolgáltatónk nem 

tudott számlát adni ezért megbízási szerződést kellette írni, ami bruttó 75 ezer forintot jelent. A 

lovasnap szervezése folyamatban van, a zabari polgármesterrel sikerült felvennem a 

kapcsolatot, örült a meghívásnak.  

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amit tárgyalt mindkét bizottság. Volt egy olyan kérése a népjóléti bizottságnak, hogy a 

pénzügyi csoport az ő gyűléseiken is jelenjen meg és ugyanúgy tájékoztatást kapjanak, amiről 

határozatot is hoztak, mely megküldésre fog kerülni.  
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Mile Zoltánné képviselő 

 Megtárgyalta a népjóléti bizottság és tárgyalási alapnak javasolja a képviselő-

testületnek. Kérdéseket nem tudtunk feltenni senkinek, de most majd pótoljuk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság megtárgyalta, elfogadta a bizottság. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Megbeszéltük ami felmerült, válaszoltam a kérdésekre. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem tudtunk kérdéseket feltenni, mert a délutáni ülésen mi nem voltunk itt. Azt 

szeretném megkérdezni, hogy a 2. oldalon a helyi gazdaságfejlesztési projekttel kapcsolatos 

visszafizetési kötelezettség keletkezett, ez milyen pályázat és ez mit takar, mert nem tudom.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ez a piactérnek volt a pályázata és a Keletköz csinált nekünk nagyon sok mindent a 

pályázatírástól kezdve és ő adott legkedvezőbb árajánlatot tervezésre is. Kiderült ha a Kft adja 

akkor vagy neki vagy munkaviszonyban álló dolgozója készíthet tervet és az ellenőrzés 

folyamán kiderült hogy az a személy aki a tervet elkészítette nincsen velük munkaviszonyba, 

nem tagja a Kft-nek ezért szabálytalanságot tártak fel és vissza kellett fizetni a tervezés 

költségét. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Köszönöm. Akkor nyitott ajtókat döngetünk, úgymond. Akkor ezt tegnap is meg tudtuk 

volna tárgyalni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekem volt a közös hivatalnál kérdésem, hogy nekünk csak az a 600 ezer forint került 

jóváírásra még mindig ott tartok. Akkor nem időarányosan kaptátok meg a lehívást? 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Időarányosan csak még nem került kompenzálásra. Szeptember 30-al fogjuk 

kompenzálni teljes mértékben és ez pénzmozgással is fog járni. Tehát át is fogunk utalni 

valamennyit belőle.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hogy átutalni? 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Az előző évi hozzájárulás 3100 ezer forint körül van, de ugye 4,8 millióval kapott többet 

a szerepi hivatalra vonatkozóan. A különbözet be lett állítva tartalékba. Viszont az előző 

években is úgy csináltuk, hogy a hozzájárulás terhére kompenzáltuk a rezsi számlákat amiket 

az önkormányzat átruházott. Most ez úgymond állami támogatásból van fedezve. Magyarul 

most nem kompenzálva lesznek a számlák, már mint 611 ezer úgy van lekönyvelve, hanem át 

fogjuk utalni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tehát ezt a 611 ezret átutaljátok, és akkor a tartalék keret is ott marad, amiről azt 

mondtuk hogy a képviselő-testület rendelkezik mire fordítsuk.  
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Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Igen, illetve majd küldeni fogunk egy kimutatást, mert járulék megtakarítás is van a 

félévre vonatkozóan, nem egy nagy összeg de azt is jelezzük mennyi.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Meg ugye a bérkompenzáció valami minimális összeg erre is érkezett. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető 

 Féléves szinten valami 4500 Ft, azt hiszem. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Meg én örülök, hogy itt vagy Hédi, mert tegnap felmerült, hogy van egy közös EFOP-

os pályázatunk és akkor ezzel hogy állunk? Nagyon rövid most már az idő és semmi a 

világon a dolgozó foglalkoztatásán kívül nem valósult meg. Közbeszerzés elindult-e? Mire 

számíthatunk? 

 

Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezető 

 A pályázat kapcsán tavaly nyáron jelezték, kifogás után megnyertük. Ez év május 

18-án érkezett meg a támogató okirat, ami azt is vonta magával, hogy addig közbeszerzést 

addig elindítani nem volt lehetséges, majd a pandémia időszak is elérkezett és az EMMI-vel 

folyamatosan egyeztettünk. A Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség is be van vonva 

a pályázatba, így az egyeztetéseket ők végzik a Minisztériummal. Államtitkár úr is 

érdeklődik hogyan állunk a pályázattal és az az álláfoglalás született, mivel volt olyan 

település ami hamarabb megkapta a támogatási okiratot és belement a közbeszerzésbe, de 

elég rossz vége lett mert nem pont olyan rendezvényszervező nyert aki a település érdekeit 

figyelembe vette voln. Kb. 3 hónapra dolgozunk a konkrét közbeszerzésen, minden 

településtől bekértük az igényt, hogy mit szeretne megvalósítani, ezt egyébként többé 

kevésbé figyelembe próbáljuk venni, ahogy lehet. Elindultunk abban az irányban, hogy 

konkrétan megmondtuk pl. a következő Mézes napon ki legyen a fellépő, de a közbeszerzési 

hatósággal is egyeztetünk ez ügyben, ők azt mondták ez versenykorlátozó tényező, nem lehet 

konkrétan kiírni ki legyen, hanem azzal egyenértékű és különböző súlyozási szempontokat 

kell kialakítani. Ez elég nagy munka egyébként, ennek az előkészítése van folyamatban, 

remélem szeptember körülre ki lehet írni a közbeszerzést, addig az önkormányzatokkal, 

településvezetőkkel szeretnénk egyeztetni a végző műszaki tartalom megfelel e. Az a 

Minisztérium állásfoglalása, hogy eléggé bizonytalan időszakot élünk a pandémiával 

kapcsolatban és ezek nagy és nagyértékű rendezvények, ahol a létszámot nem tudjuk 500 fő 

alá korlátozni. Úgy nézne ki hogy 2021. január 1-től 2022. december 31-ig kellene 

megszervezni a rendezvényeket, azaz amit a támogató szervezet késett az aláírással azt az 1 

évet adnák meg 2022-re, hiszen 3 hónapot automatikusan adtak a pandémia miatt és akkor 

az lenne 2022. december 31-ig megvalósítva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönöm, de szerintem az önkormányzatoknak a műszaki tartalmat kellett 

összeállítani amit át kellene adni a közbeszerzőnek. És amit elmondtál a közbeszerző 

feladata előkészíteni, nem a tietek.  

 

Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezető 

 Igen, de a műszaki adatlap van arra és azt nekünk kell összeállítani hogy mit 

szeretnének a települések. Mi nagyon sok excel táblát elkészítettünk és át is adtuk a 
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közbeszerzőnek, folyamatosan egyeztetünk velük, valamint a közbeszerzési hatósággal és 

kérik tételesen minden egyes rendezvényre lebontva hogy arra mit kérünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sátor, hangosítás, stb, ez a műszaki tartalom, nem pedig a fellépő. 

 

Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezető 

 Igen. Még az is gond hogy az árakat is meg kell nézni, minden település belőtte egy 

műsorfüzetből a maga árait és amikor ezt összesítjük, már jóval több mint ami nekünk 

rendelkezésre áll összeg. Senkitől nem szeretnék drasztikusan elvenni, mindenkinek a saját 

érdekét képviselni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindenki a saját keretében mozogjon. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 A mi esetünkben milyen kérés vagy kérdés volt ezzel kapcsolatban? Kiket szeretnénk 

látni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Semmilyen, nincs meghatározva konkrét személy. Nem is szoktuk meghatározni.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Meg sem tudod határozni, a 2022 nekem mindent megmagyaráz. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

A sátor, a hangosítás, fénytechnika a műszaki tartalom. Mindenkinek van egy kerete 

és azon kell hogy beossza mit szeretne. Benne is van a pályázatba, hogy mire és hogy lett 

tervezve. Közbeszerzőt kiválasztottátok már? 

 

Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezető 

 Igen. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Az az érdekes számomra, hogy a műszaki tartalmaz meghatározzuk és biztos vagyok 

benne, hogy van olyan fellépő akinek ez nem fog megfelelni 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ennek akkor is ez az eljárása. 

 

Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezető 

 Igen ez így van. Végig kell zongorázni, hogy akkor ráérnek-e. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most nagyon ráérnek, sőt árengedménnyel jönnek. Most nincs ilyen probléma. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nincs ebben engedmény. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Nekünk már meg van hogy milyen rendezvényeink lesznek benne? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze, ezt már megbeszéltük. Beletettük a Mézes napot, adventi rendezvényt, 

farsangi télbúcsúztató. 

 

Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezető 

 Meg tudom mondani pontosan. Szerep esetében amit kért a település télűző, 

tavaszköszöntő farsangi mulatság, mézes nap, gyereknap, hagyományőrző lovasnap, idősek 

napja, aratónap, augusztus családi nap, falu karácsony, adventi készülődés, információs és 

sportnap. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ebben benne van minden. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Beletettünk mindent. Köszönjük szépen. A képzésekről tudsz valamit mondani, mert 

ebben is vannak képzések. Milyen képzés? Mikor várható? 

 

Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezető 

  Kompetencia képzést kellett beletervezni, meg van hogy hány fő. Az volt a kérés 

hogy a téli időszakra induljon a képzés, amikor kevesebb munka van a településen. 

Eszközről tudom azt mondani, hogy felmerült műszaki tartalomban változás ott is. Más 

jellegű tételek kellenek, a változásbejelentő már nem tudom mióta bent van, kértük az 

EMMI-t nézze már meg, mert adnánk be a következőt, mivel nálatok is változás lenne. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nekünk helyszín változás van. Félő hogy egy éven belül az 50%-át el kell költeni a 

pályázatnak. 

 

Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési irodavezető 

 Itt vannak a mérföldkövek, amit kellett azt elköltöttük. A mérföldkövön is kell 

módosítani. Figyelemmel kísérünk más települést is hogy ki hogy halad, próbálunk az ő 

hibáikból tanulni mert nagyon nehéz pályázat egyébként, hogy ennyi településnek a dolgait 

összehozni. Maga ez a rendezvény is nehéz dolog. Volt olyan polgármester aki azzal hívott 

fel a pandémia idején, hogy hagyjuk ezeket a rendezvényeket és kérvényezzünk tisztasági 

csomagot. Leleveleztük és azt nem lehet.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Költségvetéshez kapcsolódóan van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra 

teszem fel aki elfogadja a költségvetési gazdálkodásról szóló első féléves beszámolót az kérem 

szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 4 igen szavazattal, 1 

ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozták:  

 

61/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. I. féléves 

költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük, hogy eljöttetek. 

 

Pandur Erika városgazdálkodási irodavezető és Nyékiné Katona Hedvig városfejlesztési 

irodavezető elhagyta az üléstermet. 

 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Mit kérdezzek mikor elfogadja a másik bizottság? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottságnak van egy álláspontja az egy dolog, de azt nem kötelező a testületnek 

elfogadni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Nem mi vagyunk a hibások ha valaki valamit nem ért. Megkérdeztem tegnap mindent 

amit akartam. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Volt már olyan amit a bizottság elfogadott, de másnap a testület nem. Ez benne van, 

mindenki a saját lelkiismerete szerint szavaz, ahogy gondolja. Balázs úgy gondolta ahogy. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Én nem is, nekem vannak fenntartásaim keményen ezzel az anyaggal. Ha kihoztad 

belőlem elmondom, igaz már elmentek, igen is hozzunk arról határozatot, hogy ezeknek a 

dolgoknak legyen következménye. Minden évben visszafizetünk. Hagyjuk már ezt. 

Olyanokért ami nem a mi hibánk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az ők hibája. 8. hónapban tárgyaljuk az első félévi beszámolót és a tavaly évi 

zárszámadás nincs meg? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A zárszámadás meg volt tárgyalva. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Csak annyi lett volna, hogy a 65 éven felüliek nem 5 ezer forintot, hanem 20 ezer 

forintot kapjanak. Most meg fizetünk vissza 4 milliót. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 3,5 milliót, akkor lépjünk tovább és haladjunk a 3. napirendi pontra. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Jó kirázod a nyakadból. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem rázom ki. Itt volt miért nem mondod el neki?  
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Győri Balázs alpolgármester 

 Én most mondom hogy hozzunk róla határozatot, hogy legyen következménye és 

ezért tartozzon felelősséggel valaki. Figyelj már ide, ez nem úgy működik hogy ők ezt 

mindig megjátszhatják. Gyakorlatilag a nemtörődömségről van szó és akkor minden évben 

milliókat fizetünk vissza. 5 éve mindig visszafizetünk. Hol volt itt eddig pandémia. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Rá lehet most fogni mindent. Év elején küldtem el a pályázathoz a műszaki leírást, 

nem egy-két közbeszerzést csináltunk. Kértek tőlünk olyat, hogy a műszaki tartalmat írjuk 

le, az szerintem egyértelmű mi a műszaki tartalom, megcsináltam, elküldtem nekik tavaly 

év végén. Azt amit Hédi elsorolt azt a közbeszerző csinálja nem pedig ők.  

 

3./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2020-2021. éves beszámolója 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A népjóléti bizottság elfogadta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság elfogadta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hozzászólás, 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:  

 

62/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 2020-

2021. éves beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

  

 

4./ Előterjesztés Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda és Mini Bölcsőde Pedagógia 

Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Mini Bölcsőde Szakmai 

Programjának módosításáról 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta az óvoda és mini bölcsőde pedagógiai programját. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A népjóléti bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadásra javasolja, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták:  

 

63/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde Helyi Pedagógiai programjának módosítását az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
  

Határidő:  2020. szeptember 1.  

Felelős:   Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Mindkét bizottság tárgyalta az óvoda és mini bölcsőde szervezeti és működési 

szabályzatának módosítását. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A népjóléti bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadásra javasolja, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták:  

 

64/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
  

Határidő:  2020. szeptember 1.  

Felelős:    Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Mindkét bizottság tárgyalta az óvoda és mini bölcsőde szakmai programjának 

módosítását. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A népjóléti bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Aki elfogadásra javasolja, kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták:  

 

65/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerepi Kelemen Hétpettyes 

Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai programjának módosítását az előterjesztés 3.  

számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
  

Határidő:  2020. szeptember 1.  

Felelős:   Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető  
 

 

5./ Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szintén tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A népjóléti bizottság megtárgyalta és javasolja a támogatási összegek növelését. Az 

óvodás gyermekeknek 4000 Ft/fő, alsós gyerekeknek 4000 Ft/fő, felsősöknek 5000 Ft/fő, 

középiskolásoknak 10.000. Ft/fő, főiskola, egyetemista 20.000. Ft/fő összeget javasoltunk. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság is megtárgyalta és ugyanezt javasolta elfogadásra. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A módosításról kérnék egy szavazást. Aki elfogadja az elhangzott javaslatot kérem 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

66/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2020/2021-es 

tanévre vonatkozóan: 

 

- a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 4000 Ft/fő értékű tisztasági 

csomag és fertőtlenítőszer támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 4000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 5000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

10.000 Ft/fő, 

- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 30.000 Ft/fő 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az általános iskolás gyerekeknek akik Szerepen tanulnak, továbbra is az iskola 

részére kerüljön átadásra ez az összeg és ők vásárolják meg amire szükségük van a 

gyerekeknek. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Most jelentette be a kormány hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekeknek ingyenes lesz a tanszer. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Az iskolának adjuk, fordítsa arra amire úgy látja szüksége van a gyerekeknek.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Konkrétan a személyeknek kell megkapni nem intézményt támogatunk ezzel. A 

lebonyolításban segít az iskola, és úgy küldik meg a számlát. Viszont ha az állam magát a 

tanszert megvásárolja, akkor kérdés, biztos hogy ez a leghatékonyabb támogatás a 

gyerekeknek? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem. Ezek szerint nem. Ma olvastam, hogy minden ingyenessé vált.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Ez tanévkezdési támogatás, ebben minden benne van.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudom hogy látja a képviselő-testület? 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Nem tudom az nagy gond lenne a családsegítőknek, hogy szemmel tartsák ezt a 

pénzt, hogy hova költik? Ilyen nem szokott lenni? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Le kellene ülni az iskolával és leegyeztetni, hogy jelöljék meg mire kívánják költeni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Év közben mi az amire szükség lehet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Akkor adjuk át az iskolának és számoljanak be róla, hogy mire költötték. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Személy szerint zárolnám ezt az összeget. 

 

Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető 

 Most megkapják a kezdő csomagot, de az betelik és szüksége lesz a következő 

csomagra. 
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Bácsó Balázsné képviselő 

 Azokat a füzeteket minden óra után egy helyre tegyék be. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Most arról dönt a testület hogy egyénenként milyen támogatási összeget javasol, azt 

október 31-ig kell felhasználni. A következő két hónapban tudunk egyeztetni az iskolával, 

hogy mire szeretnék fordítani a támogatást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Felteszem a határozati javaslatot egyben szavazásra. A képviselő-testület úgy dönt, 

hogy a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 4.000 

Ft/fő értékű tisztasági csomag és fertőtlenítőszer támogatást, a szerepi állandó lakosú alsó 

tagozatos gyermekeknek 4.000 Ft/fő értékű tanszercsomag támogatást, a szerepi állandó lakosú 

felső tagozatos gyermeknek 5.000 Ft/fő értékű tanszercsomag támogatást, a szerepi állandó 

lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 10.000 Ft/fő, a főiskolán és 

egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 20.000 Ft/fő összegű egyszeri vissza 

nem térítendő támogatásban részesíti. A támogatási igény bejelentésére 2020. október 9-ig a 

Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. A 

támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2020. október 31. napjáig szíveskedni intézkedjen. 

Aki ezt támogatja kérem, hogy szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

 

67/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2020/2021-es tanévre 

vonatkozóan: 

 

- a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 4.000 Ft/fő értékű tisztasági 

csomag és fertőtlenítőszer támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 4.000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 5.000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

10.000 Ft/fő, 

- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 20.000 Ft/fő 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

2./ A támogatási igény bejelentésére 2020. október 9-ig a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. 

 

3./ Megbízza a jegyzőt hogy a támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2020. október 

31. napjáig szíveskedni intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
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Dezső Gyula képviselő 

 Ami nekem a kérésem volt hogy az iskolánál a pénzt itt hagyjuk fönn, nálunk. Az 

óvoda és bölcsőde kötelező, oda kell adni. Ez a mi feladatunk.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azt gondolom úgy lehet lebonyolítani, hogy az iskola vezetésével leülünk, 

megjelölik azt hogy milyen célra kívánják felhasználni, mi a szeptemberi testületi ülésen 

tájékoztatjuk a képviselő-testületet milyen célt jelölnek meg. Ha ezzel nem ért egyet a 

testület, akkor még mindig van lehetőség módosítani. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Az a legnagyobb piszokság, hogy nem hozzánk tartozik.  

 

6./ Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás pályázat beadásának 

megtárgyalásához  
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta a határozati javaslatot. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A népjóléti bizottság elfogadásra javasolta. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A határozati javaslatot feltenném szavazásra. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

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

határozatot hozták:  

 

68/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális célú 

tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, szén vásárlásra. 

Szerep Községi Önkormányzat a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, 

térítésmentesen biztosítja a szenet és a kiszállítást. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 
 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Annyi kiegészítést hagy tegyek már, mert érinti a támogatást is. Májusban fogadta el a 

testület a gyermekvédelmi beszámolót, a megyei kormányhivatal kiértékelte a beszámolót, ma 

kaptuk meg a kiértékelést. Ami annyit tartalmaz: „ A beszámoló a Gyer. 10. számú 

mellékletében meghatározott tartalmi elemek mindegyikét tartalmazza, azok szakszerű és 

részletes kidolgozásának köszönhetően megfelelő képet nyújtanak a településen működő 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, tevékenységekről. 

Kiemelendő, hogy az önkormányzat 2019-ben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
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Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 

helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. 

Említésre méltó továbbá, hogy az önkormányzat több esetben segítséget nyújtott azoknak az 

egyéneknek, családoknak, akik nehéz anyagi helyzetük miatt nem tudtak tüzelőt vásárolni.” 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Köszönjük a tájékoztatást. 

 

7./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatással 

kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Elfogadásra javasolja a népjóléti bizottság. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szavazásra teszem fel aki egyetért vele kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 

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

következő határozatot hozták:  

 

69/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11.§ alapján, valamint az e határozat mellékletét képező Tiszamenti 

Regionális Vízmű Zrt. 2021-2035 közötti időszakra a SRU-IV víziközmű rendszerre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervezetét 

megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

 Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

8./ Előterjesztés Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításához 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta mindkét bizottság. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A népjóléti bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolja. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

70/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ez e határozat mellékletét képező 

Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.  

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

9./ Előterjesztés ingatlan eladásról 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt is tárgyalta mindkét bizottság.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A népjóléti bizottság elfogadásra javasolja. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A gazdasági és ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolja az ingatlan eladást. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki elfogadja kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

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

hozták:  

 

71/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában 

lévő szerepi 418/2 hrsz.-ú a valóságban Szerep Keményi u. 3/1. szám alatti ingatlan az adó- 

érték bizonyítványban foglaltak figyelembevételével eladásra kerüljön.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

10./ Előterjesztés a beszerzési eljárásra meghívandó gazdasági szereplőkről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 50 millió forint értékhatártól közbeszerzést köteles egy eljárás. Ami a Keményi úti 

híd felújítására van az bruttó 27.100. ezer forint, ez nem közbeszerzés köteles, hanem csak 

beszerzésköteles, ahol 3 cég kerül meghívásra, ők adnak árajánlatot. 3 cég van, aki az 

eljárásban részt vesznek és amikor megérkeznek az árajánlatok szintén a képviselő-testület 
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állapítja meg melyik a nyertes pályázat. Azután tudunk szerződést kötni és a kivitelezést 

megkezdeni.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A Scarabeus Kft kicsoda? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ladányiak, Burzuk Imre cége.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Olyan sok cég nincs ami hidat épít. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ezen csodálkozok, hogy Ladányban kettő van.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jelentkezett nagyon sok cég de egyik sem csinált még hidat. Azzal nem szívesen 

szeretnék szóba állni aki most kezdené.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ezek már mind csináltak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. Volt aki adott referencia munkát. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A másik ladányi cég? 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A SZIRA-AQUA, ők a Hamvasból váltak ki. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Aki ért hozzá azt kell megbízni.  

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Árajánlatot még nem adtak? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most először megszavazzuk hogy ezt a három céget meghívjuk. Azért most kerül ez 

napirendre mert ehhez kell egy kiviteli tervdokumentáció, egy árazatlan árajánlat ami kiküldünk 

nekik és a műszaki tartalom abba van leírva és ez most érkezett meg. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Két összeg is van, egy 29 és egy 27 millió. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Maga a kivitelezés 29 millió forint. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 
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 Volt pályázatírás, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása, még egy műszaki 

ellenőr. A terv is ki lett már fizetve. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Terv is van már? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Most mondtam hogy arra vártunk hogy egy kiviteli tervdokumentáció, egy műszaki 

leírás legyen, valamint egy árazatlan költségvetés. Ezt megcsinálta a tervező és ezt tudjuk 

kiküldeni, amiben megnézi milyen műszaki leírás, milyen munkaelemek vannak és erre ad 

árajánlatot. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Félek, hogy nem lesz elég rá a pénz. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ami tűzoltó munka, az összeomlás veszélyét tudja elhárítani ebből a pénzből. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A híd eredeti alaprajza nincs meg, nem tudják ki tervezte, 1910-1920-as években épült 

meg ez a híd, a TIVIZIG-nél sincs meg. Kerestek abban a korban épült hasonló statikai hidat, 

mégis milyen technológiával építették, van még egy ilyen jellegű híd a megyében. 20 tonna kb. 

a teherbírása ennek a hídnak. Érdekes volt átnézegetni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 A Kelemen ágnál az egyik fiú foglalkozott ezzel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A Hamvasnak kell csinálni ott egy elkerülő csatornát, hogy ott dolgozni tudjanak a vizet 

el kell vezetni. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ezer szerencséjük van, hogy egy elkerülő van Szerep fele, csak az ott be van szakadva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A támfalat betonnal meg kell erősíteni, írták hogy milyen zsaluzás kell hozzá, az utat be 

kell vasalni, korlátokat visszaállítani. Lesz ott munka. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Tudjátok mi jutott eszembe? Vannak ezekbe a pályázatokba biztosítások? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Garancia van rá inkább. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Garanciát kell vállalnia ezért.  

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Már amikor a pályázatot benyújtják akkor kell a jótállásról nyilatkozni.  
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Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Két év garanciát szoktak adni általában. Kérdés, észrevétel? 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Ez a híd kisgépekre készült, nagy erőgépekre nem, még egy kombájn se tud átmenni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Rakattam ki táblát a Keményi út mindkét oldalára, hogy önkormányzati út, mindenki 

csak saját felelősségére használja, mivel egy jó pár éve fizettünk nem keveset emiatt. Inkább 

kitettük a figyelmeztető táblát. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot aki elfogadja 

kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  

 

72/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 című, MFP-

ÖTU/2020 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére” tárgyú beszerzési 

eljárásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 

 

4. Cégnév: NEPÁL-BAU Kft. 

Székhely: 4029 Debrecen Gólya u. 13. 

Adóazonosító szám: 13811336-2-09 

 

5. Cégnév: SZIRA-AQUA Kft. 

Székhely: 4150 Püspökladány Táncsics u. 10. 

Adóazonosító szám: 13609472-2-09 

 

6. Cégnév: Skarabeus Kft. 

Székhely: 4150 Püspökladány Rákóczi u. 11-13. 2. em. 6. 

 Adóazonosító szám: 12734849-2-09 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóthné Verő Tünde 

 

 

 

11./ Különfélék 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Szerep Község Közigazgatási területén, 

LED-es közvilágítás kiépítése, bővítése, üzemeltetése és karbantartására tárgyában kiírt 

egyszerű beszerzési eljárásban 3 ajánlat érkezett. A Mezei-Vill International Kft. 28.682.442.-

Ft, a Nodix Trade Zrt. 30.642.560.-Ft, a Szelo-Vill Kft. 34.723.654.-Ft összegben tett ajánlatot. 

Ez alapján a Mezei-Vill International Kft a nyertes pályázó. Aki tudomásul veszi az 

elhangzottakat kérem szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:  
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73/2020.(VIII.26.) számú határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Szerep Község 

Közigazgatási területén, LED-es közvilágítás kiépítése, bővítése, üzemeltetése és 

karbantartására tárgyában kiírt egyszerű beszerzési eljárás nyertese a Mezei-Vill International 

Kft. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Kaptunk egy vállalkozói szerződéstervezetet a hosszúháti vízre, ÉKVÍZ Kft-től aki a 

Nagisznak és nagyon sok mindenkinek karbantartja a kutakat. A lényege az hogy havonként 

egyszeri felügyelet, kezelési utasítás szerinti havi és éves karbantartás feladatainak ellátása a 

vízműgépház és kút vonatkozásában, vegyszerek beszerzése, helyszínre szállítása, adagolás 

ellenőrzése, beállítása, üzemnapló vezetés, üzemelési adatok ellenőrzése, adatszolgáltatások 

előkészítése, hatósági jelentések, vízminőség ellenőrzése alkalmanként gyorsteszttel, illetve 

elrendelés szerint akreditált laborral, illetve elvégzendő feladatok megadása megrendelő felé, 

folyamatosan ellátja havi 106 ezer ft/áfa vállalkozói díj ellenében végzi ezt el. És ha ezen felül 

javítási munkák vannak ami soron kívüli, ez az összeg tartalmazza a kiszállást, munkadíjat 

azonban nem tartalmazza az anyag, vegyszer díjat, laborköltségeket. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A vegyszereket említetted, most írtam fel. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A vegyszerezést megcsinálja ha megvesszük a vegyszert. Ezen kívül soron kívüli 

munkák, ami külön munkaigénnyel jár, mint például a búvárcsere, víztoronymosás, villamos 

javítás, külső szakszervíz. Kiszállási díj 20 ezer Ft/alkalom, munkadíj 5600 Ft/munkaóra, 

anyagdíj és alvállalkozó számla alapján. Ezeket írta le. Vagy elfogadunk egy ilyen hivatalos 

karbantartást és azt mondjuk, hogy valamilyen szinten karbantartási díjat kérhetünk a 

lakosságtól, biztosítjuk a vizet. A Kösellyel felvesszük a kapcsolatot és kötünk egy 

megállapodást, hogy tartós használatba adja a kutat és van rá esélyünk  hogy így adja el ezzel a 

használati joggal a következő tulajdonosnak és akkor nem érhet bennünket meglepetés hogy 

nem lesz víz Hosszúháton. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 A másik az hogy más jogi lehetőség nincs is. A Kösely kivonul, akkor annak a kútnak 

az állagmegóvása komoly veszélybe fog kerülni. Az önkormányzat ha át akarja venni, csak 

olyan szervezettel tudja megtenni, amely ilyen jogosultsággal rendelkezik, pontosan tudja 

vezetni azokat a dokumentációkat amit kell. Egyébként mi saját dolgozóval nem tudjuk ezt 

megoldani. 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 A Kft valakije látta azt a kutat? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Persze, kimentünk Hosszúhátra, megnézte. 
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Bácsó Balázs képviselő 

 Mennyi vizet fizettek? 

 

Mile Zoltánné képviselő 

 Attól függ hány fős a család. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Havonta olyan 3000-4000 Ft körül fizetünk vízdíjat. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Hány családdal, háztartással kell számolni Hosszúháton? 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 kb. 30 lakás van Hosszúháton. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 135 ezer forint áfásan a díja a kft-nek, ezt elosztottam 25 lakással, akkor 5400 Ft 

havonta. De ha azt mondjuk fizessenek 4000 forintot, a maradékot hozzáteszi az önkormányzat 

minden hónapban, szerintem még akkor is jó. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Miért tennénk a maradékot hozzá? Van ott egy intézmény. Van 120 ember. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Össze kell számolni összesen hány lakos van és főre kiszámolni. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Főre ki kell számolni úgy talán az igazságos. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Még akkor sem lesz ez a végleges megoldás. Nem tudom ki az illetékes ebben, hogy 

mit tudjunk ezzel csinálni. Megörököltük ezt az egészet. Óriási plusz kiadás egy ilyen kis 

önkormányzatnak mint mi vagyunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jó de valamit  csinálnunk kell. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 A Belügyminisztériumhoz kellene fordulni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 A szociális keretből nem lehet erre felhasználni. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Átveszünk egy bérleti jogot, de nincs hozzá közünk. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hivatalosan ez nem ivóvíz. Nem fogják azzá nyílvánítani. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 
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 Egészen biztos, mert az önkormányzat tulajdonában kellene hogy legyen. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ez több sebből vérzik. 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Kellene egy anyag erről. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Készült egy anyag már ott van a Innovációs és Technológiai Minisztériumnál, hogy 

valamit kezdjenek velünk. Induljunk el, hogy a Kösely tartós használatba adja a kutat és a 

vállalkozói szerződést kössük-e meg. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Szerintem igen, van más választásunk? 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Csak akkor ha hozzájárul a Kösely, még ahhoz sincs hozzájárulás hogy az órát 

feltegyük.  

 

Mile Zoltánné képviselő 

 De ha te nem fizetsz vizet akkor azt kikötik. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Ott hamarabb volt víz mint Szerepen, én fizetem mióta kell fizetni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezután tudunk a lakosságnak egy karbantartási díjat felszámolni.  

 

Dezső Gyula képviselő 

 Hosszúhát senki nem fizet a vízért, még az órát sem engedték feltenni.  

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Lesz egy pár ingatlan ahol tulajdonjoggal rendelkezik valaki, de nincs lakos. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Nem is kevés. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Vélelmezhetően rendeletet kell alkotni, ahhoz hogy valami fizetési kötelezettséget 

előírjunk. Sok mindent kell ezzel csinálnunk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Először a Kösely, aztán a vállalkozói szerződés, a következő pedig a rendelet alkotás. 

 

Dezső Gyula képviselő 

 Szerződést akkor kössünk, már tisztán látunk a vállalkozói szerződést illetően. Ebben 

még munkadíj sincs. Komolyan a Kösellyel mindenképpen beszélni kell, de még a 

Minisztériummal is. 
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Győri Balázs alpolgármester 

 Csak azzal, mert ezt véglegesen rendezni kell. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Azt sem tudjuk a Kösely mennyi bérleti díjat kér. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Adják oda ingyen. Előbb a Kösellyel kell beszélnünk, utána folytatjuk. 

 

Győri Balázs alpolgármester 

 Ezt csak toldjuk, foldjuk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Valamit meg kell próbálni. Különfélékben még valami? 

 

Bácsó Balázs képviselő 

 Aratónap volt, azt kifelejtetted. Nagyon szépen köszönjük a felajánlást, az 

önkormányzat is ajánlott fel egy zsák búzát. Udvari az utolsó pillanatban szervezte meg az 

aratónapot, mert kaptak rá pályázati pénzt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen kifelejtettem, jól sikerült. Van-e még valakinek valami a Különfélékben? 

Amennyiben nincs az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 15.10. órakor az ülést bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 


