
ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Tornaterem szennyvízkezelési költségeinek viseléséről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az új tornaterem használatbavételi engedélye szeptemberben jogerőre emelkedett. A 
megépült tornacsarnokban keletkező szennyvíz az iskola szennyvíztározójába folyik. 
A felmerült szennyvízkezelési költségek megosztása tekintetében a mellékletben 
szereplő megállapodás tervezetet küldte meg részünkre a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központ.  

 
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Szerep, 2017. október 24. 
 
                                                                                          Tóthné Verő Tünde 
                                                                                                polgármester 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t  
 
Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „a Szerepi 
Tornacsarnok (4163 Szerep, Kölcsey u. 5-7)szennyvízkezelési költségeinek 
viseléséről” szóló megállapodást. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. november 15. 
Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melléklet 

 

a Szerepi Tornacsarnok 

(4163 Szerep, Kölcsey u. 5-7) 

szennyvízkezelési költségeinek viseléséről 

Mely létrejött egyrészről: 

Név:   Szerep Községi Önkormányzat 

Címe:   4163 Szerep, Nagy u. 53 

Adószáma:  ……………….. 

Képviseli:  Tóthné Verő Tünde polgármester 

másrészről: 

Név:   Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

Címe:   4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19 

Adószáma:  15835365-2-09 

Képviseli:  Kapornai Judit igazgató 

 

a továbbiakban Felek között a következőkről: 

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában található a Szerepi Kelemen János Általános 

Iskola. Az intézmény a Szerep, Kossuth utca 5-7. szám alatt található. Az iskola udvarán megépítésre 

került egy tornacsarnok, mely fenntartásáról a Szerep Községi Önkormányzat gondoskodik. 

 

A tornacsarnok önálló közmű mérőórákkal rendelkezik, viszont a tornacsarnokban keletkező szennyvíz 

a Szerepi Kelemen János Általános Iskola szennyvíztárolójába került elvezetésre. 

 

A Felek a tornacsarnokban keletkező szennyvíz kezelésének költségeit tekintve a következőkről 

állapodnak meg: 

 

1. A jelen megállapodást megkötő felek az általuk fenntartott épületekben elfogyasztott ivóvíz 

arányában viselik a keletkező szennyvizek ártalmatlanításának költségeit. 

2. A felek a megépített tornacsarnok átadását követően – 2017. október 31-én – együttesen leolvassák 

a tornacsarnok és az iskola ivóvíz mérőóráit. A leolvasásról jegyzőkönyv készül. 

3. Az első, majd ezt követően az összes szennyvíz elszállítás alkalmával a mérőórák újra leolvasásra 

kerülnek; a Felek a szennyvíz elszállítások közötti időtartamban elfogyasztott ivóvíz mennyiségek 

arányában viselik a szennyvízkezelés költségeit. 

4. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ az ingatlanon keletkező szennyvíz elszállításáról 

gondoskodik, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeinek 3. pontban rögzített módszerrel 

megállapított részéről a Szerep Községi Önkormányzat részére számlát állít ki, melyet a Szerep 

Községi Önkormányzat 15 napon belül átutalással egyenlít ki. 

 

 

Berettyóújfalu, 2017. október 31. 

_____________________ 

Kapornai Judit 

igazgató 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

_____________________ 

Törökné Buri Éva 

gazdasági vezető 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

Szerep, 2017. október 31. 

_____________________ 

Tóthné Verő Tünde 

polgármester 

Szerep Községi Önkormányzat 

_____________________ 

…….. 

……… 

Szerep Községi Önkormányzat 



 

 

 


