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b.) rendelete: - 
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T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 
1./ Szerepi Református Egyházközséggel a templomkert használatáról kötendő 

szerződésről 

Előadó: Tóthné Verő Tünde 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 
 

100/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 3-i nyilvános rendkívüli 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

101/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. június 3-i 

nyilvános rendkívüli ülés napirendi javaslatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

102/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerepi Református 

Egyházközséggel nem kívánja megkötni a bérleti szerződést, az eddig elhelyezett, 

termesztéshez szükséges eszközöket elszállítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 



103/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkéri a Földtulajdonosi 

Közösség elnökét, hogy a Földtulajdonosi Közösség gyűlését hívja össze, és egységes 

álláspontot alakítsanak ki a földterületek eladási áráról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

104/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 napos eljárási idő 

hosszabbítást kér a HB01-02502-3/2015 számú határozat kapcsán benyújtott 

fellebbezés ügyében, a Földtulajdonosi közösség állásfoglalásának megérkezéséig. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

            

 

 
 

 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-i testületi 

üléséről, Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségének 

Tanácskozótermében, Szerep, Nagy u. 53 szám alatt. 

 

 

J e l e n v a n n a k: Tóthné Verő Tünde polgármester,  

Bácsó Balázsné, Kenéz Szilvia Magdolna, Mile Tünde Enikő, Szabó 

László, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá: Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

   Oláh Sándor munkavezető 

   

   

Távol tartózkodik: Vadász Károly képviselő 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 912 órakor megnyitja. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés 

határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem 

Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt. Aki ezzel egyet ért, kérem, szavazzon. A 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

100/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. június 3-i nyilvános rendkívüli 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Szerepi Református Egyházközséggel a templomkert használatáról kötendő 

szerződésről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben 

nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 6 

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

következő határozatot hozták: 

 

 



101/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2015. június 3-i 

nyilvános rendkívüli ülés napirendi javaslatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

1./ Szerepi Református Egyházközséggel a templomkert használatáról kötendő 

szerződésről 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A szóban forgó terület a Szerepi Református Egyházközségé, felette a Szerepi 

Presbitérium rendelkezik. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Én voltam a gyűlésen, mikor erről szó volt, és úgy tudom, hogy ez egy utólagos 

döntés volt. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Áprilisban volt a döntés a presbitérium részéről, most meg június van. Két 

lehetőségünk van. Csináljuk, ahogy tudjuk, vagy hozzuk el onnan. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 Mik vannak ott? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Krumpli, paradicsom, és a paprika ment volna oda. Az öntözőberendezést fel tudjuk 

szedni. A paprikát korán reggel és késő este kell locsolni, oda legkésőbb 5 óráig 

mehetnénk. Így nem lehet. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Tiszteletes asszony tud erről a gyűlésről? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én nem szóltam neki, ez a képviselő-testületre tartozik. Neki van egy állásfoglalása, 

ezt tudomásul vesszük. 30 000 tő paprika van, 1 ha jelentettünk le a fűszerpaprikának, 

ezt csökkentettem, ezt tudjuk teljesíteni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Már továbbítva lett a szerződés jogászhoz, folyamatban van, ez elé ne menjünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ezt még tegnap küldtem ki. El kell dönteni, hogy kell-e ez a terület vagy nem. 

 

Mile Tünde Enikő képviselő 

 A krumpli, paradicsom már csak ott van. 

 

 

 

 



Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Abba tudnak esetleg belekötni, hogy a szerződés visszamenőleg április 1-től van, 

de az a kérdés, egyáltalán mikor lesz ebből döntés. Lehet jó néven vette volna tiszteletes 

asszony, ha vele konzultálsz, és nem Árpi bácsival. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Gali Árpád a gondnok. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Jó kapcsolatot kellene tartani. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Vezetőnek kell vele tárgyalnia. Nem dobálhatjuk oda-vissza a levelet. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megvárjuk a jogász döntését? 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Arra nincs időnk. 

  

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Merre induljunk el? 

 

Szabó László képviselő 

 Én nem ismerem az előzményeket, ebben a kérdésben semleges vagyok, engem a 

paprika sorsa aggaszt. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Az ottani termény sorsa mi lesz? 

 

Szabó László képviselő 

 Nem gondolom, hogy azt mondja, hogy nem adja ide. Ez hogy lett volna szétosztva? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az Élelmiszerbankhoz közösen lett beadva a pályázat, abból lett ültetve, 1/3 lett 

volna az egyházé. 

 

Szabó László képviselő 

 Neked, mint vezetőnek kell vele tárgyalni. Alakítsunk ki egy állásfoglalást, és azt 

kell közölni vele. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Én soha nem a saját sértettségemet nézem.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 El kell gondolkozni, hogy nem célszerű-e mindent írásban közölni. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hozzunk egy határozatot az állásfoglalásunkról, én ezt eljuttatom tiszteletes 

asszonyhoz, és megbeszélem vele, hogy a krumpli sorsa mi legyen. 



 

Varró Géza képviselő 

 Sajnálom azt a területet, olyan szépen elő lett készítve. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Aki egyetért azzal, hogy a továbbiakban nem tartunk igényt az Egyházközséggel 

kötendő bérleti szerződésre, és az ott elhelyezett berendezéseket leszereljük, a területet 

visszaadjuk, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

102/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerepi Református 

Egyházközséggel nem kívánja megkötni a bérleti szerződést, az eddig elhelyezett, 

termesztéshez szükséges eszközöket elszállítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

         

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Sanyi, megkérlek, hogy ennek megfelelően folytassátok a paprika elültetését. 

 

Oláh Sándor elhagyta az üléstermet 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Szeretnélek tájékoztatni titeket, hogy ideiglenesen sikerült megoldani Hosszúháton 

az egészséges ivóvízellátást. 19 literes ballonos vizet, pumpával ellátva, kap minden 

lakás és a Szociális Otthon, Boruzs Karcsi fogja kihordani, átvételi elismervényt alá kell 

írni átvételkor. Ez csak ideiglenes megoldás. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Ezeknek a cseréje is minket terhel? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Igen. A másik problémánk a szippantás. Jegyző urat megbíztuk, hogy készítse el a 

pályázati felhívást, utolsó információm, hogy folyamatban van a megírása, ezt már le 

lehetett volna tárgyalni. Tájékoztatnálak titeket, hogy megérkezett a következő 

fellebbezés földvásárlással kapcsolatban, 15 napon belül döntést kell hoznunk. 

Egyeztessünk már időpontot, hogy mikor tárgyaljuk, vagy döntsünk most? 

 

Szabó László képviselő 

 A jövő hét nem alkalmas, most nem szeretnék ebben dönteni.  

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Egy egységes álláspontot ki kell alakítani a gazdákkal. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nem tudom, ki hívhatja össze a földtulajdonosi közösséget. 

 

 

 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Győri Balázs a földtulajdonosi közösség vezetője. A gazdaköri ülés megvolt, annak 

láthattuk a jegyzőkönyvét, nem tudom hányan vettek részt, mert jelenléti ív nincs hozzá 

csatolva. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Azok írták alá, akik támogatták. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 De azt nem tudod meg ebből, hogy összesen hányan voltak jelen. 

 

Szabó László képviselő 

 Nem tudunk rá hagyatkozni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

Nekünk kell a kezünkbe venni, a NAV-tól le kell kérni az adatbázisból az adatokat, és 

összehívni a földtulajdonosokat.  

 

Szabó László képviselő 

 Mi lenne, ha a képviselő testület hivatalosan felkérné a Földtulajdonosi Közösség 

vezetőjét, Győri Balázst, hogy hívja össze. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Halljuk legalább az emberek véleményét. Én akkor lennék nyugodt, ha egymás előtt 

mindenki állást foglalna. Egy álláspontot ki kell alakítani. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A gazdák ránk haragszanak, amiért tovább 

engedtük. Mindenképp nekünk kell döntést hoznunk, akinek nem tetszik, az tovább 

fogja adni a bíróságra. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Kell egy egységes álláspont, hogy ne kelljen minden ügynél összeülnünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 15 napos határidőnk van, hogy döntsünk a fellebbezésről, jövő héten tárgyalnunk 

kell. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Azt nem tehetjük meg, hogy hozunk egy határozatot, hogy nem tudunk dönteni 

vagy tartózkodunk? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Hozzunk egy határozatot, hogy a döntést elnapoljuk 15 nappal, amíg a helyi 

Földtulajdonosi Közösséggel egyeztetést nem tudunk folytatni. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Le kell nekünk ülni, egyeztetni. 

 

 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Javaslom, hogy hozzunk egy határozatot, hogy felkérjük a Földtulajdonosi Közösség 

elnökét, Győri Balázst, hogy hívjon össze ülést és alakítsanak ki egy egységes álláspontot a 

föld eladási áráról. Aki egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 

jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

103/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megkéri a Földtulajdonosi 

Közösség elnökét, hogy a Földtulajdonosi Közösség gyűlését hívja össze, és egységes 

álláspontot alakítsanak ki a földterületek eladási áráról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Honnan fogjuk tudni, hogy kiket kell meghívni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megbeszélem Balázzsal, hogy csináljunk egy hirdetményt, plakátot, szórólapot is 

lehet, és feltesszük a honlapra is. A másik határozat, hogy 15 napos eljárási idő hosszabbítást 

kérünk a Földtulajdonosi közösség állásfoglalásának megérkezéséig. Aki egyetért, kérem, 

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

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozták: 

 

104/2015. (VI.03.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 napos eljárási idő 

hosszabbítást kér a HB01-02502-3/2015 számú határozat kapcsán benyújtott 

fellebbezés ügyében, a Földtulajdonosi közösség állásfoglalásának megérkezéséig. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Amennyiben nincs más, az ülést bezárom. 

 

 

 


