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Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i 

zárt rendkívüli ülés 

 

 
a.) Tárgysorozata 

b.) rendelete:  

határozatai: 187 - 190 

 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 
1./ Nem közművel összegyűjtött folyékony háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó ajánlattételi felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása 

Előadó: Keserű László 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 
187/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 30-i rendkívüli zárt 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

188/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

189/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nem közművel 

összegyűjtött folyékony háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi 

felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, melyet Szekrényesi Sándor vállalkozó adott 

be, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pályázata határidőn túl 

érkezett, ezért érvénytelen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 
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190/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nem közművel 

összegyűjtött folyékony háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi 

felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, melyet Szekrényesi Sándor vállalkozó adott 

be, ezt a pályázatot a képviselő-testület elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i zárt 

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,  

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

Balázs, Varró Géza képviselők 

 

Jelen vannak továbbá:  Rácz Lajos ügyintéző 

    Andróczki Dóra jegyzőkönyvvezető  

   

Igazoltan távol tartózkodik: Szabó László képviselő 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1506 órakor megnyitja. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

Üdvözlöm az ülésen megjelent képviselőket, Rácz Lajos ügyintézőt. Megállapítom, 

hogy az ülés határozatképes, mert a 7 képviselőből 6 jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek 

felkérem Andróczki Dóra titkársági ügyintézőt. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

187/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. november 30-i rendkívüli zárt 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvvezetőjének Andróczki Dórát választotta. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

 

Az alábbi napirendi pontokat javasolta megvitatásra: 

 

 

1./ Nem közművel összegyűjtött folyékony háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó ajánlattételi felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása 

 

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 és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

188/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a napirendi javaslatot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 
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1./ Nem közművel összegyűjtött folyékony háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó ajánlattételi felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Lajos, kérlek, ismertesd a pályázatot. 

 

Rácz Lajos 

 Ajánlattételi felhívást küldtünk ki november 20-án, a nem közművel összegyűjtött 

folyékony háztartási szennyvíz begyűjtésére. A beadási határidő november 27.-e, 12 óra 

volt. Két ajánlattétel érkezett be. Meg kell néznie a képviselő testületnek, hogy 

érvényesek-e, illetve kiválasztani egyet. Látható, hogy a kettő közül az egyik 12.52 

órakor érkezett be, határidőn túl. 

 

Győri Balázs képviselő 

 A szennyvízre egyébként van rendeletünk? 

 

Rácz Lajos titkársági ügyintéző 

 Van, de ennek értelmében módosításra szorul majd úgyis. 

 

Bácsó Balázsné képviselő 

 Az első az Szekrényesi Sándor, Sárrétudvariból, aki nettó 2519 Ft/m3+ÁFA-ért 

tudja vállalni, befogadó telephely Püspökladányi városi szennyvíztisztító telep. 

A másik a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pályázata, 4,5 m3-re 

vonatkoztattak. A lakosság részére ez bruttó 16.198 Ft, az önkormányzat részére pedig 

bruttó 20.549 Ft-ot jelentene. Egy ajánlattételünk van, ami érvényes, a másik határidőn 

túl érkezett. 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Megállapítom, hogy egy érvényes pályázatunk van, melyet Szekrényesi Sándor 

vállalkozó adott be, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pályázata 

határidőn túl érkezett, ezért érvénytelen. Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért, 

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

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták: 

 

189/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nem közművel 

összegyűjtött folyékony háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi 

felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, melyet Szekrényesi Sándor vállalkozó adott 

be, a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pályázata határidőn túl 

érkezett, ezért érvénytelen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Győri Balázs képviselő 

 Mindig is azért csináltuk mi a szippantást, hogy ne kelljen vállalkozónak kiadni, 

hiszen ők nagyon magas áron csinálják.  
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Bácsó Balázsné képviselő 

 A közművesített szennyvíz-hálózatból mi hogy maradtunk ki annak idején? 

 

Győri Balázs képviselő 

 A lakosságot 150.000 Ft-tal kellett volna megterhelni. Utólag kiderült, jött egy 

rendelkezés, hogy a 2000 fő alatti településeknek ez nem kötelező. Így mi meg 

kimaradtunk, holott meg van a kész tervünk. 2 millió Ft-ot fizettünk ezekért a tervekért. 

A lakosság 70%-át kötelező lett volna bevonni.  

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 És akkor nekünk még ott van az óvoda is. Az havi 1 szippantást jelent. Egyébként 

valami normatívát lehet igényelni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ártalmatlanítására, ami az önkormányzatnak érkezik meg. Ezt az összeget odaadnánk a 

szippantósnak, és akkor ennyivel csökkennének a lakosok költségei. Ez van, vagy pedig 

a bíróságra járkálunk. 

 

Győri Balázs képviselő 

 Szerintem a legjobb megoldás a gyökérzónás megoldás lett volna. Tele kellett volna 

ültetni náddal és fával. De erre most már sem pályázat, sem engedély nincs, én úgy 

tudom. 

 

Varró Géza képviselő 

 Nem tudnánk ezzel a vállalkozóval megegyezni? 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Ő sem tudja olcsóbban vállalni, 600 Ft haszna van egy fuvaron. Aki elfogadja 

Szekrényesi Sándor vállalkozó pályázatát, kérem, szavazzon. A szavazáskor 6 képviselő 

volt jelen. A jelenlévő képviselők 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül a következő határozatot hozták: 

 

190/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nem közművel 

összegyűjtött folyékony háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlattételi 

felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, melyet Szekrényesi Sándor vállalkozó adott 

be, ezt a pályázatot a képviselő-testület elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde, polgármester 

 

Tóthné Verő Tünde polgármester 

 Másik dolog. A NAV-os rendszer nagyon jól működik. Le lettek adva a képviselők 

nevei. Küldik nekünk is a jelzést bárkivel, bármi probléma van. Ma kaptam levelet, hogy 

Rózsás Krisztiánt törölték a köztartozás mentes adózók adatbázisból november 10-én. 

Fel kell hívni a figyelmét, hogy egyenlítse ki bármilyen tartozása is van. Utána van rá 

pár napja, hogy igazolja nekünk, hogy nincs fennálló tartozása, különben búcsút intünk 

neki. Illetve, Lali megkérlek, hogy jelentsétek már be Győri Balázs képviselőt is. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom. 
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Tóthné Verő Tünde polgármester asszony az ülést 1532 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


