
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i 
testületi ülésének 

 
 

a.) Tárgysorozata 
b.) rendelete: 1-3 

határozatai: 8-11 
 
 
 

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 az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
4./ Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat egyes rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
5./ Előterjesztés a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályonkívül helyezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
6./ Előterjesztés tulajdonjog bejegyzésének a hozzájárulásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
7./Különfélék 
 

 
 
 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 

8/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi 
javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
 
 



9/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat és a 
Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzatközött létrejött együttműködési megállapodás 
módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
10/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VÁB. 5200/1992. számú 
határozatában szereplő földesi 0322/2 helyrajzi számú ingatlan közös tulajdonban 
adásnál a szerepi Önkormányzatot megillető 888/10000-ed tulajdonrészre igényt tart és 
kéri annak földhivatali bejegyzését. 
 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 
 
 
 
11/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szerep Külterület 
077/22 helyrajzi számú szántó művelési ágú területen Hajdú Takarék 
Takarékszövetkezet 4.200.000.- Ft, azaz Négymilliókettőszázezer forint keretbiztosítéki 
jelzálogjog átvitelre kerüljön a Szerep Belterület 6 helyrajzi számú, valóságban Szerep 
Nagy u. 36. sz. alatti kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanra. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 
 
 
 
 
 

Tóthné Verő Tünde          Keserű László 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i nyílt 
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, 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
07

 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 5 jelen van. Azelőterjesztéstaz egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról le kell hogy vegyük a 
napirendről, mivel az Országos Egészségfejlesztési Intézettől nem kaptuk meg a rendelet 
tervezetről a véleményezést.Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 
 
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 az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
4./ Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
5./ Előterjesztés a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályonkívül helyezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
6./ Előterjesztés tulajdonjog bejegyzésének a hozzájárulásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
7./Különfélék 

 

 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Van-e valakinek hozzászólása, javaslata a napirendi pontokhoz? Amennyiben 
nincs, akkor kérem, aki a napirendi pontokat elfogadja, szavazzon. A szavazáskor 5 



képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 
8/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a napirendi 
javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat 
két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Volt a november 29-i ülésen a folyószámla hitel igényére vonatkozó határozat, 
megtörtént december 30-án az aláírás, így január 1-től folyamatosan kimerítettük a 
hitelt. November 29-én döntött a testület a polgármester jutalmának kifizetéséről ez 
december 30-án megtörtént. November 29-én volt a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatról döntés, a támogatás átutalása is megtörtént. November 29-i 
döntés az év mecénása díj, ez is átadásra került december hónapban. A 70 éven 
felüliek pénzbeli támogatás kifizetésre került, megkapták. Benyújtásra került a járási 
startmunka programok pályázata, még változtatás van rajta, tegnap zárta le a 
Munkaügyi Központ véglegesen. Volt egy vagyonátadásról szóló szerződés ami 
aláírásra került, ez az ivóvízminőség javító társulással kapcsolatosan. Szintén 
végrehajtásra került az iskolai dolgozók étkezési támogatása, valamint az iskolás 
gyerekek térítési díjából való kedvezmények is. 
A két ülés közötti fontosabb eseményekről néhány szóban. Január 11-én 
Érkörtvélyesen voltunk többen temetésen az ottani iskolaigazgató férje halt meg. 
Debrecenben volt egy startmunka program keretében egyeztetés. Problémaként merült 
fel az hogy az Ady E. u. 28. sz. alatti Vízmű épülete még mindig a Hajdú Bihari 
Vízmű nevén volt, ezt nagyon gyorsan sikerült is rendbe tenni, átírattuk az 
önkormányzat nevére, ez így száraztészta készítésre elfogadott. Valamint a pedagógus 
földünkön van jelzálog így azt a 10 hektárt nem tehettük be startmunka programba. A 
Különfélékben szeretnék erről még beszélni, a Hajdú Takarékkal egyeztettem erről, ez 
egy hosszabb folyamat de lehet róla szó, hogy átvezessük a jelzálogot. Majd erről egy 
határozatot szeretnék kérni, hogy ezt a jelzálogjogot tegyük rá a Nagy u. 36. sz. alatti 
szolgálati lakásra és a szántóföldet szabadítsuk fel a jelzáloghitel alól.  Erről elküldtük 
a levelet a Takaréknak, hogy mit szeretnénk. Felvettem az értékbecslővel a 
kapcsolatot, de ez nem fog menni egyik napról a másikra. Így szántóföldi növényekre 
nem tudunk pályázni, saját finanszírozásból kell majd csinálni. 23-án Földesen voltunk 
Földesi László és Rácz Endre kiállításán. Megbeszélésre került hogy a Könyvtárban 
február elején tartanak egy kis estet, az Életház is szeretné őket meghívni. 25-én volt 
az Életházban a sárrétudvari nyugdíjasokkal egy kis találkozó szervezése, ami nagyon 
jó hangulatban telt. Holnap Bodó Sándor tart fogadóórát a hivatalban. Mi aljegyző 
úrral megyünk Újfehértóra kutyamenhely látogatóba. Kapitány úr keresett meg a 
napokban, és még nem hivatalosan de tájékoztatott hogy a körzeti megbízottunknak az 
egészségügyi problémája úgy néz ki tartós lesz, ami kapcsán ő nem teljesíthet utcai 
szolgálatot, így nem lesz körzeti megbízottunk. Jelenleg a másik körzeti megbízottunk 



a határt járja ez alól felmenteni nem tudjuk, mert Belügyminiszteri utasítás, ő hol van 
hol nincs. Az itt teljesítő szolgálatban lévő rendőröktől kérhetünk segítséget, legtöbbet 
Nagy Sándor jön át hiszen ő Sárrétudvariban teljesít szolgálatot. Ez egy hosszabb 
folyamat lesz mert eleve rendőr hiány is van. Úgy látom 5 évente vissza kerülünk abba 
a helyzetbe hogy van is körzeti megbízottunk, meg nincs is. Hétfőn megyünk 
Hajdúszoboszlóra Györgyi Zoltánhoz, Hosszúháton a Szociális Otthonnak a 
működtetését átvette a megye és ők lakóotthon létesítésére akarnak pályázni és ezekről 
beszéljünk. A lényeg hogy a Szociális Otthon ott marad, a munkahelyek 
megmaradnak, sőt talán még bővülni is fog. Ez viszont hozza a következő problémát 
amit már jelzett is a Bárándi vezetőség, az ivóvízminőség. Ha pályáznak, építkeznek 
amíg ott nincs egészséges ivóvíz nem kapnak használatbavételi engedélyt. Ez lesz a 
következő témánk amit rendbe kell tennünk, hiába nincs vele probléma, mégis lesz. A 
szenet az Ormosszén Zrt. elkezdte kiküldeni, van még egy-két autó híja. Ennyi történt 
a két ülés között.  
 
 
2./ Előterjesztés a Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Keserű László jegyző 
 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Az előterjesztést mindenki ismeri, a bizottsági ülésen mindenki jelen volt, nem 
akarom részletezni. A bizottság ezt elfogadásra javasolja, kérdezem van ehhez még 
valakinek kérdése, javaslata? Ha egyértelmű minden akkor kérnék egy szavazást a 
határozati javaslatról. Aki elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő 
volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozták: 
 
 
9/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szerep Községi Önkormányzat és a 
Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzatközött létrejött együttműködési megállapodás 
módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
3./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ezt is átbeszéltük bizottsági ülésen, akinek kérdése volt a választ megkapta. 
Valakinek kérdése? Akkor kérem szavazzunk. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 
jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkották: 
 



 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  

1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a Szerep Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 

az önkormányzat 2016. évi költségvetését 
 

a) 596 551 000 Ft költségvetési bevétellel 

b) 171 316 000 Ft finanszírozási bevétellel 
 

c) 628 903 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 608 692 000 Ft  működési kiadással 

c/2) 20 211 000 Ft fejlesztési jellegű kiadással 
 

d) 138 964 000 Ft finanszírozási kiadással 
 

állapítja meg.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Engedélyezett létszámok: 

Város és községgazdálkodás 3 fő, Képviselő-testület 7 fő, Tanyagondnok 1 fő, Könyvtári 

szolgáltatás 1 fő, Mezőőr 1 fő, Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda 17 fő, 

közfoglalkoztatottak létszáma 283 fő. Engedélyezett létszám összesen: 313 fő.” 
 

3. § 
 

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

 



4. § 
 
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
5. § 

 
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 
6. § 

 
A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

7. § 
 

A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 
 

8. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 
 
 
 
 

 Tóthné Verő Tünde Keserű László 

 polgármester jegyző 
 
 
 
4./Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat egyes rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
Tóthné Verő Tünde 
 Úgy gondolom ezt aljegyző úr részletesen ismertette a bizottsági ülésen, mindenki 
tudja miről van szó, a bizottság is elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás? Aki 
elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A jelenlévő 
képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követező 
rendeletet alkották: 
 
 

SZEREPKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete 

Szerep Község Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási Tervéről szóló 

11/2007 (X.9.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséről. 



 
 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azépített környezetalakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az építettkörnyezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1)bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

Hatályát veszti a Szerep Község Helyi Építési Szabályzatáról és 
SzabályozásiTervéről szóló 11/2007. (X. 9.) önkormányzati rendelet 
 
a) 1. § (3) bekezdése, 
b) 4. § (5) bekezdés h) pontja, 
c)  9. § (11) bekezdése, 
d) 10. § (9) bekezdése, 
e) 12. § (7) bekezdése, 
f) 14. § (5) bekezdése, 
g) 17. § (5) bekezdése, 
h) 18. § (5) bekezdése, 
i) 29. § (4) bekezdése és (5) bekezdése. 
 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon 
hatályát veszti. 

 

Tóthné Verő Tünde                                                                   Keserű László 
              polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

 
 
5./ Előterjesztés a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályonkívül helyezéséről 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 



 
 
 
Tóthné Verő Tünde 
 Szintén megtárgyalta a bizottság, ismertetésre került aljegyző úr részéről, hogy 
mit miért kell hatályon kívül helyezni. Egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás? 
Amennyiben nincs kérnék egy szavazást. A szavazáskor 5 képviselő volt jelen. A 
jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkották: 
 
 

SZEREPKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete 

Szerep Község Helyi Építészeti Örökség Védelméről 
11/2008 (IX15.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek  

hatályon kívül helyezéséről. 
 
 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azépített környezetalakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az építettkörnyezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A § (1) bekezdés aa 
alpontjában és az 57. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

1. § 

Hatályát veszti a Szerep Község Helyi Építészeti Örökség Védelméről szóló 11/2008. 
(IX.15.) önkormányzati rendelet 
 
a) 14. § (2) bekezdése, 
b)  15. §  
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon 
hatályát veszti. 

 

Tóthné Verő Tünde                                                                   Keserű László 
              polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 



 
 
 
 
 
6./ Előterjesztés tulajdonjog bejegyzésének a hozzájárulásáról 
Előterjesztő: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 
Tóthné Verő Tünde 
 Ez is bizottsági ülésen részletesen meg lett tárgyalva. Egyéb kérdés, javaslat? 
Amennyiben nincs, szavazzunk hogy kérjük a részünket. A szavazáskor 5 képviselő 
volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozták: 
 
10/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VÁB. 5200/1992. számú 
határozatában szereplő földesi 0322/2 helyrajzi számú ingatlan közös tulajdonban 
adásnál a szerepi Önkormányzatot megillető 888/10000-ed tulajdonrészre igényt tart és 
kéri annak földhivatali bejegyzését. 
 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 
 
 
 
7./Különfélék 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Akkor erről a jelzálogjog átvezetéséről, egyetértetek e azzal hogy vegyük le a 
pedagógus földről a jelzálogot és amennyiben a Takarék ezt elfogadja tetessük át a Nagy u. 
36. szám alatti szolgálati lakásra. Ez szóbeli előterjesztéssel, az ügy fontosságára való 
tekintettel. Véleményetek róla? 
 
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 Jár ez valamiféle következménnyel? Vagy mire lehet számítani? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Értékbecslő díja amivel számolni kell? 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Mire tudnánk esetleg jelzálogjogot tenni? Nincs más? 
 
Győri Balázs képviselő 
 A Vízház épülete. De nem tudom megfelelne e az értéke. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Esetleg arra. Olyan 10-12 millió forintra értékelni kellene. 12 millióra van a termőföld 
is értékelve és meg van szabva hogy a felvett hitelnek hányszorosának kell lenni. Amiatt hogy 



3 lakásról van szó és néztem hogy ezen már volt egyszer egy 3 milliós és 5 milliós hitelre is 
jelzálog fedezet, talán belefér még a 3,5 millió. 
 
 
Győri Balázs képviselő 
 Az orvosi lakás? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Nincs megbontva a rendelő és a szolgálati lakás és kérdés hogy mennyire terhelhető az 
orvosi rendelő. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Meg arra be van adva egy pályázat. 
 
Győri Balázs képviselő 
 Lehet hogy korlátozottan forgalomképes. 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 Egy önkormányzati tulajdonú lakás ahol van egy jogcím nélküli lakáshasználó, ebben 
az esetben az ő engedélye nem szükséges hogy rátegyék a jelzálogjogot. Járható út szerintem. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Milyen jelzálog van a földeken? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 A folyószámla hitelhez fedezetként kértek jelzálogjogot. Arra raktuk rá a szántóföldre. 
Eddig ezt nem nézte a Munkaügyi Központ, most viszont nézi. E miatt kell hogy levetessük, 
nem mindegy mibe fog kerülni a 10 hektár megművelése, a bevetése. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Az állami támogatás? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Az állami támogatást megkapjuk rá, azzal nincsen gond, de eddig ez nekünk 
megmaradt tisztán, most viszont visszafele kell forgatnunk. 
 
Szabó László képviselő 14:22 órakor megérkezett az ülésterembe. 

 
 
Varró Géza képviselő 
 Mennyibe kerül a szolgálati lakás felértékelése? 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Olyan 60-80 ezer forint körül van. Legutóbb az Életházra kértünk értékbecslést nem 
nagy összeget kér érte. 
 
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 Az a kérdés hogy a Takarék elfogadja e. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 



 Előzetesen beszéltem az ügyintézővel, azt mondták lehet ilyet hogy kérjük annak a 
kivezetését és átvezetni egy másik ingatlanra. Ők hozzájárulnak egy testületi határozat kell 
hozzá, egy értéknek megfelelő más fedezet és akkor ők átvezetik. 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Akkor próbáljuk meg. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Akkor egy szavazást kérnék hogy aki egyetért hogy a pedagógus földről a jelzálognak az 
átvezetését onnan töröltessük és rakassuk rá a jelzálogot a Nagy u. 36. sz. alatti ingatlanra. 
Kérnék egy szavazást. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 
 
11/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: 
Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hozzájárul, hogy a Szerep 
Külterület 077/22 helyrajzi számú szántó művelési ágú területen Hajdú Takarék 
Takarékszövetkezet 4.200.000.- Ft, azaz Négymilliókettőszázezer forint keretbiztosítéki 
jelzálogjog átvitelre kerüljön a Szerep Belterület 6 helyrajzi számú, valóságban Szerep 
Nagy u. 36. sz. alatti kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
Pánti Zoltán aljegyző 
 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a település vonatkozásában tájékoztatást kért 
tőlünk. A hivatal rendelkezésére álló tényekről, adatokról, szerződésekről pontos 
tájékoztatást adtam, ugyanakkor két olyan kérdés volt amire helyismeret hiányában nem 
tudok válaszolni. Kérném a képviselők segítségét. 
Az első kérdés az mi a tapasztalat a településen a rágcsálók számával, arányával 
kapcsolatban? A második mikor került sor legutóbb a közintézményekben a rágcsálókkal 
szembeni védekezésre, milyen hatékonyságot mutat a védekezés?  
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Személy szerint nem tapasztalok több patkányt, sőt mondhatom hogy most kevesebb 
is van mint amennyi szokott lenni. 
 
Varró Géza képviselő 
 Nálam sincs egy darab sem. 
 
Szabó László képviselő 
 Félig meddig gazdálkodom és az őszön nagyon sok patkány volt Szerepen is de 
Sárrétudvariban is. Ezt az úton elütött patkányok számából is lehetett látni. Most Szerepen 
sem és nálam sem tapasztaltam patkányt. A hideg óta nem látok patkányt. 
 
Varró Géza képviselő 
 Még járata sincs. 
 
Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 
 De egyébként senkitől sem hallom hogy lenne patkány. 
 



Szabó László képviselő 
 A decemberi, januári hónapban a patkány probléma gyakorlatilag megszűnt. 
 
 
Győri Balázs képviselő 
 Nem fertőzöttebb a település mint a többi nagyságú település. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester 
 Ti mint iskola és egészségház tapasztaltok patkányt? 
 
Bácsó Balázsné képviselő 
 Én nem. 
 
Szabó László képviselő 
 Tünde az iskolában az őszön tapasztaltak az udvaron átszaladó patkányt, de ott most 
építkezés van. Magában az intézményekben egészen biztos hogy egyikben sincs. A KLIK 
kérni szokta hogy állunk csótány ügyben, rágcsáló ügyben.  
 
Varró Géza képviselő 
 És a nagygödörben is hogy elhelyezte a tulajdonos a dobozokat és milyen hatású, el 
lett végezve ott is a rágcsálóirtás. A nád is le van vágva. 
 
Győri Balázs képviselő 

Az a probléma hogy hónapok óta visszatérő dolog, ezzel foglalkozunk mint ha más 
dolgunk nem lenne. Elszomorító. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester  
 Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom. 
 
Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 14

58
 órakor bezárja. 

 
k.m.f. 

 
Tóthné Verő Tünde                  Keserű László 

polgármester          jegyző 


