
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 7-i 

 rendkívüli testületi ülésének 

 

 
a.) tárgysorozata 

b.) rendeletei: 

c.) határozatai 28 - 30 
 

 

 

 

 

TÁRGYSOROZATA 

 

 

1./ Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a szippantási 

díj kiegészítéséről /Szóbeli előterjesztés/ 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T A I 

 

 

 
 

28/2016. (I.07.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 7-i rendkívüli Képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

29/2016. (I.07.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 7-i rendkívüli Képviselő-

testületi ülés napirendi pontját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 



30/2016. (I.07.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtését végző Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a 

szippantási díj kiegészítését nem tudja finanszírozni az önkormányzat, az anyagi helyzetére 

való tekintettel. Amennyiben a központi költségvetés forrást biztosít, a támogatás megérkezést 

követően, átadásra kerül a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. felé. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 7-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, Varró Géza, Mile Tünde Enikő, 

Győri Balázs, Szabó László képviselők 

 

 

J e l e n v a n n a k továbbá:  Oláhné Rácz Edit ügyintéző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 18.15 órakor megnyitotta. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Köszöntöm a mai rendkívüli testületi ülésen megjelent Képviselőket. Megállapítom, hogy 

az ülés határozatképes, a 7 képviselőből 7 jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére felkérném 

Andróczki Dórát. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. 

A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozták: 

 

28/2016. (I.07.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 7-i 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./ Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a szippantási 

díj kiegészítéséről 

 
Tóthné Verő Tünde polgármester 

Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő 

képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozták: 

 

 

29/2016. (I.07.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 7-i rendkívüli Képviselő-

testületi ülés napirendi pontját elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 



1./ Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a szippantási díj 

kiegészítéséről /Szóbeli előterjesztés/ 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A bizottsági ülésen már tárgyaltuk a szippantás kérdését. Nyolc napon belül alá kell írnunk 

a szerződést. A szerződésnek van egy olyan pontja, hogy az önkormányzat minden hónapban 

megküldi a szippantás többletköltségét, mivel a lakosság továbbra is az eddig alkalmazott díjat 

fizeti. A határozat írja, hogy a központi költségvetésből forrást kérhetünk rá. A vállalkozónak 

tételes elszámolást kell készítenie arról, hogy mennyibe kerül neki a szippantás. Ezt kell 

továbbküldenünk az energetikai hivatalnak, ők küldik tovább a belügyminisztériumnak. Csak 

akkor tudjuk kifizetni, ha a belügyminisztérium utalja nekünk az összeget. Erről kellene 

hoznunk egy határozatot. Javaslom, hogy hozzunk egy olyan határozatot, hogy az 

önkormányzat az anyagi helyzetére való tekintettel, ezt a többletköltséget csak akkor tudja 

megfizetni, ha a központi költségvetés erre forrást biztosít, amelyet átadunk a 

Városüzemeltetőnek. Van-e ehhez hozzászólás?  Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. A 

szavazáskor 7 képviselő volt jelen. A jelenlévő képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

3/2016. (I.04.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtését végző Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a 

szippantási díj kiegészítését nem tudja finanszírozni az önkormányzat, az anyagi helyzetére 

való tekintettel. Amennyiben a központi költségvetés forrást biztosít, a támogatás megérkezést 

követően, átadásra kerül a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. felé. 

 

Végrehajtási határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Amennyiben nincs más kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester az ülést 18.21 órakor bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 


