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A Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. augusztus 30-i nyílt üléséről

 

 

Tartalmazza a: 

 

 
 

104/2016.(VIII.30.) ÖKT. számú határozat 

Jegyzőkönyvvezető személyéről döntés 

105/2016.(VIII.30.) ÖKT. számú határozat 

Napirendi pontok elfogadása 

106/2016.(VIII.30.) ÖKT. számú határozat 

Étkezési térítési díj emelése 

107/2016.(VIII.30.) ÖKT. számú határozat 

Egyedi szennyvízkezelés pályázati 

lehetőség 

 



Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 30-i 

nyílt testületi ülésének 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete:  

határozatai: 104 - 107 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

 
1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda étkezési térítési díj felülvizsgálata 

Előadó: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

2./ „A vidéki térségek falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című 

pályázat megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

 

104/2016. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztus 30-i nyilvános képviselő-

testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

105/2016. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

106/2016. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Szerep Községi Önkormányzat által a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda köznevelési intézményben szakfeladaton ellátott 

étkeztetési normát 2016. szeptember 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

 



Javasolt étkeztetési térítési díjak 2016. szeptember 1-től 

 
Nyersanyag 

norma 
rezsi ÁFA Fizetendő étkezési térítési díj 

Óvodás 

gyermek 

60,00  16,20 76,00 

362,00 165,00  44,55 210,00 

60,00  16,20 76,00 

Alsós iskolás 

gyermek 

65,00  18 Ft 83,00 

420,00 200,00  54, 00 254,00 

65,00  17,55 83,00 

Felsős iskolás 

gyermek 

70,00  19,00 89,00 

470,00 230,00  62,00 292,00 

70,00  19,00 89,00 

Vendég ebéd 260,00 156,00 
70,20+40,12 

(rezsi+ÁFA) 
 526,00 

 

Végrehajtási határidő: 2016. augusztus 31. 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

107/2016. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat kinyilatkozza azon szándékát, hogy „A vidéki térségek 

falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16.) 
felhívásra pályázatot nyújt be. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása 

ügyében teljes körűen eljárjon. Felkérjük Rácz Csillát, hogy a szükséges tanulmányok 

elkészítésének ügyében járjon el. 

 

Határidő: 2017.03.14. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde - Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 30-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, Bácsó Balázsné, Kenéz Szilvia Magdolna, 

Győri Balázs, Mile Tünde Enikő, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Pánti Zoltán aljegyző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető 

    Kiss Simonka Katalin városgazdálkodási iroda 

    Rácz Csilla ügyintéző 

 

Távol tartózkodik: Szabó László képviselő   

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1400 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket és aljegyző urat. 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 és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

104/2016. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusztusi 30-i nyilvános 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 A meghívóban megjelölt napirendi pontokat tudomásom szerint a bizottságok még nem 

tárgyalták meg. Kérdezem, aljegyző urat, hogy mely napirendi pontokat tudjuk megtárgyalni a 

bizottság állásfoglalása nélkül. 

 

Pánti Zoltán aljegyző 

 Ebben a kérdésben az SZMSZ az irányadó. Az éves munkatervben meg lett határozva, 

hogy milyen témákat kell tárgyalnia a bizottságoknak, ezek megvitatás után terjeszthetők a 

képviselő-testület elé. Az étkezési térítési díj emelés, szennyvízkezelés valamint zárt ülésen a 

lakás bérbeadás tárgyalható. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda étkezési térítési díj felülvizsgálata 

2./ „A vidéki térségek falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című 

pályázat megtárgyalása 



Tóthné Verő Tünde polgármester 

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

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

105/2016. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendi 

javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda étkezési térítési díj felülvizsgálata 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Eddig 541 e Ft-ot kellett az önkormányzatnak hozzátennie, ha nem emelünk a 

díjakon, újabb 500 e Ft terheli az önkormányzat költségvetését. 

 

Kenéz Szilvia Magdolna alpolgármester 

 Én a legutóbb is támogattam az emelést, most is támogatom. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Időszerű az emelés, a jelenlegi térítési díjak nagyon alacsonyak. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Az idősek mondják vissza az étkezést, így csökkenni fog a normatíva, a 

hozzájárulás összege a társuláshoz pedig emelkedni fog. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Az utóbbi időben a mennyiséggel és minőséggel is gond van. Ha olyan lenne a 

minőség, vállalnám, hogy emeljünk még többet is. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Akkor emeljünk többet és legyen megfelelő a minőség is. Nem kérdés a 

normaemelés, azon gondolkodjunk, hogy lehetne javítani a minőségen. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e kérdés, észrevétel? Javaslom, hogy fogadjuk el az emelést, az óvodavezető 

pedig egyeztet az élelmezésvezetővel, hogyan lehetne javítani az étel minőségén. Aki a 

határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő volt jelen. 

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

következő határozatot hozták: 

 

106/2016. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Szerep Községi Önkormányzat által a 

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda köznevelési intézményben szakfeladaton ellátott 

étkeztetési normát 2016. szeptember 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 



Javasolt étkeztetési térítési díjak 2016. szeptember 1-től 

 
Nyersanyag 

norma 
rezsi ÁFA Fizetendő étkezési térítési díj 

Óvodás 

gyermek 

60,00  16,20 76,00 

362,00 165,00  44,55 210,00 

60,00  16,20 76,00 

Alsós iskolás 

gyermek 

65,00  18 Ft 83,00 

420,00 200,00  54, 00 254,00 

65,00  17,55 83,00 

Felsős iskolás 

gyermek 

70,00  19,00 89,00 

470,00 230,00  62,00 292,00 

70,00  19,00 89,00 

Vendég ebéd 260,00 156,00 
70,20+40,12 

(rezsi+ÁFA) 
 526,00 

 

Végrehajtási határidő: 2016. augusztus 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

2./ „A vidéki térségek falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című pályázat 

megtárgyalása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Jelen van Rácz Csilla, a Püspökladányi Hivatal dolgozója, ő foglalkozik a 

szennyvízkezelési pályázatunkkal. Megkérlek, hogy ismertesd a képviselő-testülettel az 

előterjesztést. 

 

Rácz Csilla ügyintéző 

 A tavalyi évben lefolytatott beszerzés eredménytelen volt. A Közigazgatási Bíróság 

elmarasztalta a települést. Magyarországon ez az utolsó pályázati ciklus. Találtam egy 

pályázati felhívást, ezt eljuttattam polgármester asszonynak, ugyanis megfontolásra 

érdemesnek tartottam. A pályázatot folyamatosan lehet beadni, 4 határidő van megadva, 

a 2017. márciusi határidő reális lehet. Több féle lehetőség is van, akár kombináltan is 

lehet pályázni. Alapja megvalósíthatósági tanulmány valamint egy szennyvízkezelési 

program. Ha ezek a tanulmányok elkészülnek, több hatóság is véleményezni fogja, 

akkor látjuk, hogy melyik megoldás megvalósítható. Megkerestem néhány céget, hogy 

tájékozódjunk, mennyibe kerülnek a tanulmányok elkészítése. Három árajánlat érkezett. 

Ha a pályázat nyer, utólag ezt az összeget megtérítik, de ezt az önkormányzatnak ki kell 

fizetnie. Jelentős munka, a hivatali dolgozóknak is aktív szerepet kell vállalnia. Minél 

hamarabb bele kell kezdeni, ha a forrás kimerül nincs tovább, jelen álláspont szerint 

nem is lesz több pályázat. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ha hosszútávon tervezünk, ebben el kell indulnunk. Mi a véleményetek? 



Bácsó Balázsné képviselő 

 Meg kell próbálni, ez az utolsó lehetőségünk. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Arra nagyon oda kell figyelni, hogy Szerep és Hosszúhát együtt kezelendő. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Nagyon nagy beruházás, én is azt javaslom, hogy induljunk el ebben. 

 

Varró Géza képviselő 

 Én is azt javaslom, hogy próbáljuk meg. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás? Aki a határozati javaslatot elfogadja, valamint, hogy Rácz 

Csillát bízzuk meg a tanulmányok beszerzésével, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

107/2016. (VIII.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat kinyilatkozza azon szándékát, hogy „A vidéki térségek 

falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16.) 
felhívásra pályázatot nyújt be. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása 

ügyében teljes körűen eljárjon. Felkérjük Rácz Csillát, hogy a szükséges tanulmányok 

elkészítésének ügyében járjon el. 

 

Határidő: 2017.03.14. 

Felelős: Tóthné Verő Tünde - Polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Van-e még hozzászólás? Amennyiben nincs más hozzászólás, az ülést bezárom. 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1430 órakor bezárja. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 



Szerep Község Önkormányzatának 
Polgármestere 
4163 Szerep, Nagy-utca 53. 

Tel.: 54 / 516-005 

Fax.: 54 / 516-002 

E-mail: szerep.pmh@freemail.hu 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 
 

 

Szerep Község Képviselő-testülete 2016. augusztus 30-án (kedd) ülést tart, melyre ezennel 

meghívom. 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  

 

Az ülés kezdési ideje: 14.00 óra 

 

 

Napirendi-javaslat: 

 

1./ Beszámoló Szerep Községi Önkormányzat féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

2./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda étkezési térítési díj felülvizsgálata 

Előadó: Galgócziné Gyányi Edit óvodavezető 

3./ Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

4./ A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokról szóló 1/2015(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

5./ „A vidéki térségek falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című pályázat 

megtárgyalása 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1./ Önkormányzati lakás bérbeadásáról 

Előadó: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

A Képviselő-testületi ülés határozatképessége érdekében minden képviselő jelenlétére 

számítok. 

 

 

Indokolt távolmaradását, kérem, előre jelezze. 

 

Szerep, 2016. augusztus 24. 

 

 

 

          Tóthné Verő Tünde 

               polgármester 















…/2016 (….) Képviselő- testületi határozat 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Szerep Községi Önkormányzat által  a Szerepi 

Kelemen Hétpettyes Óvoda köznevelési intézményben szakfeladaton ellátott étkeztetési normát 2016. 

szeptember 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: 

Javasolt étkeztetési térítési díjak 2016. szeptember 1-től 

 
Nyersanyag 

norma 
rezsi ÁFA Fizetendő étkezési térítési díj 

Óvodás 

gyermek 

60,00  16,20 76,00 

362,00 165,00  44,55 210,00 

60,00  16,20 76,00 

Alsós iskolás 

gyermek 

65,00  18 Ft 83,00 

420,00 200,00  54, 00 254,00 

65,00  17,55 83,00 

Felsős iskolás 

gyermek 

70,00  19,00 89,00 

470,00 230,00  62,00 292,00 

70,00  19,00 89,00 

Vendég ebéd 260,00 156,00 
70,20+40,12 

(rezsi+ÁFA) 
 526,00 

 

Végrehajtási határidő: 2016. augusztus 31. 

 

Végrehajtásért felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

 

Szerep, 2016. augusztus 29. 

 

 

 

 

 

Tóthné Verő Tünde s.k.       Keserű László s.k. 

       polgármester                             jegyző 



Szerep Község Polgármesterétől 

         Készítette: Rácz Csilla 

Előterjesztés 

 

Magyarország Kormánya pályázatot hirdetet „A vidéki térségek falvainak megújítására, 

Egyedi szennyvízkezelés” címmel, melynek kódszáma: VP6-7.2.1.2-16. 
Célja:  a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások 

számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések autonóm és természetközeli szennyvízkeze-

lésének megvalósítása érdekében, továbbá  célul tűzte ki a vidéki térségek falvaiban az alap-

vető szolgáltatások fejlesztését, a falvak megújulását. 

 

A rendelkezésre álló forrás: A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló 

tervezett keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-

80 db. 

 

A Projektekkel kapcsolatos elvárások 

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a 

tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;  

b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések 

beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;  

c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisz-

tító telepre szállítása;  

d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított 

bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott köte-

lezés alapján vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, vagy 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, továbbá a befogadó jó 

állapotának elérése érdekében4 a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai 

szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztí-

tási eljárással;  

e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a 

tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. 

nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;  

 

f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító 

telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve 

a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával. 

 

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figye-

lembe vétele szükséges: 
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 A szennyvízkezelési projektek kizárólag a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 20. § szerint 

elkészített és a pályázó önkormányzat/ok jegyzője által hitelesített Települési Szennyvíz-

kezelési Programmal összhangban nyújthatók be. A Települési Szennyvízkezelési 

Program, továbbá a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (illetékes megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság), a környezetvédelmi hatóság (illetékes Kormányhivatal), 

valamint egyéb véleményező államigazgatási szerv véleménye a pályázat mellékletét 

képezi. A Települési Szennyvízkezelési Programban szerepeltetni kell a település 

szennyvízkibocsátására vonatkozó adatot (lakosegyenérték).  
 

 Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés, 

illetve a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas ta-

lajvízállású területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a jóváha-

gyott Települési Szennyvízkezelési Program ezt lehetővé teszi.  

 

 A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a támogatási kérelmek beadásakor hatályos víz-

gyűjtő-gazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT), illetve ehhez kapcsolódóan szükséges 

a kapcsolódások bemutatása a VGT releváns részeihez (melyet a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban kell teljes körűen bemutatni).  

 

 A projektek műszaki tartalmának vízjogi létesítési engedélyezési eljárását megelőzően 

meg kell kérni a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának szakvéle-

ményét, mely alapján az ott megfogalmazott szakmai javaslatok figyelembevétele 

szükséges az engedélyezési tervdokumentáció véglegesítéséhez. A vízügyi szakvélemény 

másolata a pályázat mellékletét képezi.  

 

 A projekt benyújtásához lakossági felmérést kell készíteni. A vállalt csatlakozá-

sok/együttműködések számáról és a fejlesztéssel érintett ingatlanok viszonyított arányáról 

felmérési összefoglalót kell készíteni. Konzorciumi pályázat esetében az adatokat telepü-

lésenként külön-külön kell összesíteni.  

 

 A fejlesztéssel érintett ingatlanok közül az egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi 

zárt szennyvíztárolók megvalósítási helyszínei esetében a tulajdonviszonyok igazolásához 

az alábbi dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokirati formában történő be-

nyújtása szükséges:  

- A projektgazda által hitelesített összesítő lista, amely tartalmazza az adott ingatlan 

helyrajzi számát, az ingatlanra telepített létesítmények mennyiségét és műszaki specifiká-

cióját és a területtulajdonos nevét. A felsorolt megvalósítási helyszínek vonatkozásában a 

tulajdoni lap benyújtása nem szükséges sem a pályázathoz, sem a Támogatói Okirat meg-

kötéséhez. A projektgazda által készített (önkormányzati) összesítő alátámasztásaként a 

projektgazdának rendelkeznie kell az érintett területek tulajdonosai által aláírt hozzájáruló 

nyilatkozatokkal melyekben hozzájárulnak a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásá-

hoz és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi 

aktiválásához, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesz-

tés céljára rendelkezésre áll.  

- Az egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésével érintett egyes ingatlantulajdonosok-

kal kötött együttműködési megállapodás – a jogokat és kötelezettségeket, valamint kü-

lön a szolgáltatási díjak tekintetében a fizetésre, az ingatlanra bejárásra vonatkozóan, mely 
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a tulajdonváltozás esetén szükséges teendőket is tartalmazza – aláírása és benyújtása a pá-

lyázat befogadásának feltétele.  

 

 A  támogatható tevékenységek esetében szintén elvárás a fejlesztéssel érintett ingatlantu-

lajdonosokkal együttműködési megállapodások megkötése, amely tartalmazza a jogokat 

és kötelezettségeket, továbbá az üzemeltetési költségek tekintetében a fizetésre vonatkozó 

feltételeket.  

 

 A közcsatornázást nem igénylő, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti egyedi 

szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók és házi beemelők alkalmazá-

sára irányuló fejlesztések esetén a települési önkormányzatnak biztosítania kell a telken 

belüli szakszerű megépítést. Ezen kívül a berendezések önkormányzati tulajdonban kell, 

hogy maradjanak és azok település szintű szakszerű üzemeltetéséről az önkormányzatnak 

legalább a fenntartási kötelezettség időszakára gondoskodnia kell.  

 

 Az utótisztítást, vagy hasznosítást végző természetközeli szennyvíztisztítási eljárás megfe-

lelő üzemeltetéséhez a gyakorlati szaktudás meglétének feltétele szükséges. A feltétel tel-

jesítését az ügyfélnek legkésőbb a szennyvíztisztító rendszer üzembe helyezéséig kell iga-

zolnia.  

 

 Valamennyi támogatható tevékenysége tekintetében elvárás, hogy a projekt keretében 

megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja. Egyedi 

szennyvízkezelő berendezéssel egy, vagy több ingatlan is ellátható, de egy berendezés 

maximum 50 lakosegyenérték terhelés tisztítását biztosító kapacitással rendelkezhet.  

 

 Egyedi szennyvízkezelő berendezést/létesítményt úgy kell létesíteni, hogy az elfolyó tisz-

tított szennyvízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen.  

 

 A projekt keretében telepített egyedi szennyvízkezelő berendezések 100 %-át a projektzá-

rásig üzembe kell helyezni. 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támoga-

tói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, Támogatói Okirat kézbesítését követően legfel-

jebb 36 hónap áll rendelkezésre. 

 

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek  

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) 

tulajdoni viszonyai az - érintett ingatlan(ok)nak nem kell per, teher és igénymentesnek lennie 

- megfelelnek, és a projekt szempontjából, ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyo-

kat a támogatást igénylő biztosítja, igazolja legkésőbb a Támogatói Okirat megkötéséig. 

 

Kiválasztási kritériumok: 

 

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:  
- a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint;  

- hatóságok által véleményezett, a jegyző által hitelesített Települési Szennyvízkezelési 

Program;  
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- a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra;  

- A támogatást igénylő a jelen Pályázati Felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe 

tartozik.  

 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kére-

lem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási Felhívás nélkül elutasításra 

kerül. 

 

A támogatás mértéke, összege  

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.  

b) A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az 

alábbiak szerint alakul:  

 

- A 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település:  

komplex programmal fejlesztendő település esetén: Maximális támogatási intenzitás 95% 

 

az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 
 

a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése 

b) új gépek és berendezések vásárlása; 

c) egyéb általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, ta-

nácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a 

projekt-menedzsment költség 

d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy 

kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzé-

se; 

Költségtípus  
 

Maximális mértéke az összes elszámolható 

költségre vetítve (%)  

Általános költségek és immateriális javak 

költségei  

(c-d. pont)  
 

,  

é-

gek,  

szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése  

védjegyek vagy eljárások megszerzése össze-

sen  

 

 

 

 

 

 

 

5% 
 

ebből:  

zési eljárások lefolytatása  

 

 

 

 

 

 

1% 

0,5% 

1% 

0,5% 

2,5% 

Ingatlan vásárlás  
 

2% 
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Infrastruktúra-fejlesztés  15% 

ebből:  

ltárás, lő-

szermentesítés stb.)  

 

2% 

 

 

 

 

Fenntartási kötelezettség: projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 2016.04.22. naptól 2018.04.21. 

napig van lehetőség. 

Az első szakasz zárása: 2016.06.15.  

A második szakasz zárása: 2016.10.14.  

A harmadik szakasz zárása: 2017.03.14.  

A negyedik szakasz zárása: 2017.10.13.  

Az ötödik szakasz zárása: 2018.04.21. 

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 36 hónap 

 

A kedvező támogatási arányt figyelembe véve javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 

hogy „A vidéki térségek falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című (kód-

száma: VP6-7.2.1.2-16.)  pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

Szerep Község Önkormányzata kinyilatkozza azon szándékát, hogy „A vidéki térségek 

falvainak megújítására, Egyedi szennyvízkezelés” című (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16.)  
felhívásra pályázatot nyújt be. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása 

ügyében teljes körűen eljárjon. 

 

Határidő: 2017.03.14. 

 

Felelős: Tóthné Verő Tünde - Polgármester 

 

Szerep, 2016. augusztus 22. 

 

         ______________________ 

         Tóthné Verő Tünde 

         Polgármester 



nettó bruttó nettó bruttó

Green 

Novation
1 311 000 Ft 1 664 970 Ft 1 178 000 Ft 1 496 060 Ft 3 161 030 Ft

Profectus 

Globál Kft
950 000 Ft 1 206 500 Ft 950 000 Ft 1 206 500 Ft 2 413 000 Ft

goodwill 

consulting
390 000 Ft 495 300 Ft 400 000 Ft 508 000 Ft

Összesen

ajánlati árak

Területszennyvízkezelési program Megvalósíthatósági tanulmánycég neve



MT: 2 részletben 

fizeti, második 

részlet az össz kgt. 

1%-az 1.rész

Megjegyzés




