
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 8-
irendkívüli testületi ülésének 

 
 

a.) Tárgysorozata 
b.) rendelete:  

határozatai: 14-17 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T A 
 

 

1./ Előterjesztés a körzethatár kijelöléséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
2./ Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
3./ Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
4./ Előterjesztés Ebrendészeti Telep működési szabályzatáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
 

 
H A T Á R O Z A T 

 
 

14/2017. (II.08.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi 
javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
15/2017. (II.08.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Hajdú-Bihar megyei 
Kormányhivatalnak, hogy a Szerepi Kelemen János Általános Iskola felvételi körzetét 
elsősorban Szerep Község közigazgatási területében állapítsa meg.  

 
Továbbá a Képviselő-testület javasolja, hogy szabad kapacitás esetén más településekről 
érkező tanulókat is fogadhasson az intézmény.   
 
Szerep Községi Önkormányzat közigazgatási területén a lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 
gyermekek létszáma: 114 
 
Végrehajtási határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 



 
16/2017. (II.08.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz aGyöngyösi 
Karolina (5300 Karcag Pacsirta u. 39.) tulajdonát képező Szerep Petőfi Sándor utca 8. 
szám alatti, 120 hrsz-ú,kivett lakóház, udvar megjelölésű 1835 m2nagyságú ingatlanra, 
bruttó 20.000.- Ft, azaz Húszezer forint összegben. Vételi ajánlatát 2017. június 30-ig 
tartja. Az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti, a vételárat a 2017. 
évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
Határidő: 2017. 06. 30 
 
 
17/2017. (II.08.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete az ebrendészeti telep működési 
szabályzatát elfogadta.  
 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 8-i rendkívüli 
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, Kenéz Szilvia Magdolna, Bácsó 
Balázsné, Győri Balázs, Szabó László, Varró Géza képviselők 
 
Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 
    Mile Mónika jegyzőkönyvvezető 
   
Igazoltan távol tartózkodik: Mile Tünde Enikő képviselő 
 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 14
15

 órakor megnyitja. 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket és aljegyző urat, szokás szerint Mile 
Mónikát kérem fel jegyzőkönyvvezetésre. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 
7 képviselőből 6 jelen van. Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 
 
1./ Előterjesztés a körzethatár kijelöléséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
2./ Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
3./ Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
4./ Előterjesztés Ebrendészeti Telep működési szabályzatáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben nincs, 
akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 6képviselő volt 
jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozták: 
 
 
14/2017. (II.08.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
1./ Előterjesztés a körzethatár kijelöléséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Az iskolai körzethatárok kijelöléséről kérik a véleményünket, az előterjesztésben 
megfelelően, változtatni nem kívánunk rajta. Vélemény, kérdés? 
 
Szabó László képviselő 
 Az előterjesztés megfelel az iskola pedagógiai programjának, ezzel egybehangzó, 
elfogadom. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Volt már aki kérte, hogy itt járhasson iskolába aki nem Szerep településen lakik? 
 
Szabó László képviselő 
 Jelenleg 3 ilyen gyerek van, ők Sárrétudvariból járnak át. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Még valakinek kérdés? Amennyiben nincs akkor kérnék egy szavazást a határozati 
javaslatról. Aki elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A 
jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozták: 
 
15/2017. (II.08.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Hajdú-Bihar megyei 
Kormányhivatalnak, hogy a Szerepi Kelemen János Általános Iskola felvételi körzetét 
elsősorban Szerep Község közigazgatási területében állapítsa meg.  

 
Továbbá a Képviselő-testület javasolja, hogy szabad kapacitás esetén más településekről 
érkező tanulókat is fogadhasson az intézmény.   
 
Szerep Községi Önkormányzat közigazgatási területén a lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 
gyermekek létszáma: 114 
 
Végrehajtási határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
2./ Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A Petőfi utca 8. szám alatti ingatlanról van szó amely Gyöngyösi Karolina tulajdonát 
képezi. 2014-ben életveszélyes, lakhatatlanná nyilvánította az építési hatóság. Egy rom 
halmaz az egész, a tulajdonos emiatt folyamatosan a hatóságokat járja és megvételre írásban 
felajánlotta az önkormányzatnak. Személyesen megkerestem, húszezer forintos vételárban 
egyeztünk meg, amennyiben a testület elfogadja. 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 4 fal van már csak ott. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Akkor ez ennyibe fog nekünk kerülni? 



 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Meg a földhivatali tulajdonjog bejegyzés ami 6600.- Ft. 
 
Szabó László képviselő 
 Az ilyen ingatlan bontásnál többe kerül az elbontás, mint maga az ingatlan 
megvásárlása. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Az a legjobb ha nincs rajta semmi. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Aki elfogadja, hogy 20 ezer forintért megvásároljuk, azt kérem szavazzon. A szavazáskor 
6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozták: 
 
16/2017. (II.08.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz aGyöngyösi 
Karolina (5300 Karcag Pacsirta u. 39.) tulajdonát képező Szerep Petőfi Sándor utca 8. 
szám alatti, 120 hrsz-ú,kivett lakóház, udvar megjelölésű 1835 m2nagyságú ingatlanra, 
bruttó 20.000.- Ft, azaz Húszezer forint összegben. Vételi ajánlatát 2017. június 30-ig 
tartja. Az ajánlat elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti, a vételárat a 2017. 
évi költségvetés terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
Határidő: 2017. 06. 30 
 
3./ Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról  
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A Petőfi u. 23. szám alatti építési telek amiről szó lenne. Mert ez végül is egy építési 
telek. 
 
Szabó László képviselő 
 Javaslom vegyük ezt le a napirendi pontról, mert nem adom a telket. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Mivel nincs miről tárgyalni ezért leveszem a napirendről azt az előterjesztést. 
 
 
4./ Előterjesztés Ebrendészeti Telep működési szabályzatáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 A szervezeti és működési szabályzatnak az elfogadása azért szükséges, mert a 
használatbavételi engedélyt megkaptuk, a működési engedély kérelemhez viszont csatolni kell 
azt. Azt a célt szolgálja hogy be tudjuk adni a kérelmet a működési engedélyhez. Különbséget 
kell tennünk az állatmenhely, az ebremdészeti telep, meg az állatpanzió között. Az 



állatmenhely az nem önkormányzat, vagy állam működteti hanem általában civil szervezetek. 
Semmilyen támogatást nem fogadhat el. Az állatpanziónak azt gondolom Szerepen nincs 
aktualitása. Az ebrendészeti telep az ami kötelező önkormányzati feladat, az ebrendészeti 
telepnek a működési engedélyéhez kérjük majd csatolni ezt a mellékletként. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Ha ez ebrendészeti telep akkor ez mehet közfoglalkoztatásba, vagy külön mint 
önkormányzat kell fenntartanunk? 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 A fenntartó az önkormányzat, , illetve közmunkás fogja ellátni a feladatot.  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ez egy önkormányzati fenntartású telep. 
 
Szabó László képviselő 
 Átnéztem ezt a szabályzatot, a javaslatom az hogy a két közfoglalkoztatott illető 
személy neve és telefonszáma inkább mellékletbe kerüljön, mert az elég gyakran változhat és 
akkor ne kelljen szmsz-t módosítani. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Nem szeretném Laci, próbálgattunk pár személyt. 
 
Szabó László képviselő 
 A telefonszám akkor is változhat. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Ez saját telefon egyébként? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Igen. 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 A melléklet ugyanúgy kötelező része a szmsz-nek. 
 
Győri Balázs képviselő 
 Azt nem lehet hogy az önkormányzatot írod be? 
 
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 De ha vasárnap találkozunk egy kóbor kutyával? 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 Az önkormányzat szmsz-ében is benne van az elérhetőség. 
 
Szabó László képviselő 
 Azért javasoltam, mert akkor gördülékenyebb lenne. Nincs nagy jelentősége 
egyébként. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Más kérdés, észrevétel, javaslat? Aki ezt így elfogadja , jelenlegi formában akkor kérnék 
egy szavazást.A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 
17/2017. (II.08.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Községi Önkormányzat képviselő-testülete az ebrendészeti telep működési 
szabályzatát elfogadta.  
 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 14

37
 órakor bezárja. 

 
k.m.f. 

 

 


