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Jegyzőkönyvvezető Kiss Marianna
Barta Győző köszönti a megjelent képviselő asszonyt és urakat. Külön tisztelettel köszönti
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt és Dr. Barta Viktor urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 6, a testületi ülést
megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Kéri, hogy
amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző ismerteti az első napirendi pontot, mely Szarvaskő Község Önkormányzatának
rendelete az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a központi támogatások
elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Általános indokolás
I. Szarvaskő Községi Önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése
Szarvaskő Önkormányzata 2006. évi eredetileg tervezett mérleg főösszege 30.154 Ft volt,
amely év közben 44.335 eFt-ra módosult elsősorban pénzmaradványból, valamint
központosított előirányzatokból és támogatásértékű működési bevételből, amelyet eredeti
előirányzatként tervezni nem tudtunk jogszabályi előírások miatt.
Az önkormányzati bevételekből 35.928 eFt realizálódott, amely a módosított előirányzat
81,04 %-a. A helyi önkormányzat működési, valamint felhalmozási bevételeinek teljesítése az
időarányos alatti értéket mutat. A kiadások 29.225 eFt-os összegben teljesültek, amely
65,92%-os pénzügyi teljesítést jelent. A legalacsonyabb teljesítés a felhalmozási
költségvetésben mutatható ki.
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II. Bevételek alakulása
1.

Szarvaskő önkormányzat működési bevételeinek 3.826 eFt-os előirányzatából 2006.
évben 3.596 eFt-os bevétel realizálódott, melyből 1.848 eFt a bérleti díjbevétel. A
vadásztársasággal kötött szerződés alapján a község területén lévő vadászterület után
30 eFt-os bevételt várt az önkormányzat, melyből az év során teljesítés nem történt. A
könyvértékesítésből származó bevétel előirányzata 500 eFt, melyből 95 eFt-os bevétel
realizálódott. Az önkormányzat bankszámláján lekötött pénzeszközből 746 eFt-os
kamatbevétel teljesült.

2.

Telekértékesítésből 2006. évben 500 eFt-os bevételt terveztünk, melyből 295 eFt-os
összeg realizálódott az év során.

3.

Helyi adóbevételekből 2006. évben 3.225 eFt-ot terveztünk, amelyből 151,35% folyt
be december 31-ig, legnagyobb összegű 1.798 eFt-tal a helyi iparűzési adóból
származó bevétel, de jelentős összegű, (1.061 eFt) volt az idegenforgalmi adó bevétel
is.
Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága –mint az adóeljárást végző
hatóság- 2006. évben Szarvaskő tekintetében 1.666 könyvelési tételt, 917
pénzforgalmi tételt, 82 utalást dolgozott fel. Az adónemenként érintett adózók száma:
468.
Jelentős nagyságot tesznek ki az adótartozások összegei (993 eFt), melyek a behajtási
munka ellenére folyamatosan, befizetési határidőkhöz kapcsolódóan újra
generálódnak. Az adózók a zárásig 91%-os arányban teljesítették adófizetési
kötelezettségeiket. A behajtási cselekményeknél a kintlévőségre indított eljárások 11
%-a vezetett tényleges eredményre. 2006. évben 460 eFt adótartozás rendeződött az
adóhatóság intézkedése nyomán.
Építményadóban 258 eFt, telekadóban 15eFt, magánszemélyek kommunális adójában
149 eFt, idegenforgalmi adóban 87 eFt, helyi iparűzési adóban 84 eFt,
gépjárműadóban 245 eFt, késedelmi pótlékban 147 eFt, bírságokban 3eFt tartozást tart
nyilván az adóhatóság.
A gépjárműadóból tervezett 2006. évi 1.100 eFt-os előirányzatból 1.218 eFt-os bevétel
folyt be. 2006. évben 100 tulajdonos 141 adóköteles gépjárművének adóztatását
végezte el az adóhatóság.

4.

Támogatásértékű működési bevételként 3.500 eFt-ot terveztünk, mely év közben 5.906
eFt-ra módosult. A módosított előirányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivataltól területalapú támogatásként, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanácstól, a Heves Megyei Önkormányzattól, közlekedési támogatásra, valamint
kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra átvett pénzeszközök előirányzatát
tartalmazza. 2006. évben ilyen címen 2.406 eFt-os bevétel realizálódott. A
bevételkiesésért az MVH területalapú támogatásának elmaradása jelentette.

5.

Központi költségvetési támogatások, átengedett bevételek
Az SZJA helyben maradó részének 3.660 eFt-os előirányzatból 3.455 eFt folyt be, míg
az SZJA normatívan elosztott részének 6.686 eFt-os előirányzata 100%-ban
realizálódott. Az SZJA helyben maradó részénél a bevételkiesés az államháztartási
céltartalék összege. A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának
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mérséklésére 2006. évben 6.902 eFt-os került megtervezésre, mely átutalásra is került
2006. során.
Szarvaskő önkormányzata az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás
jogcímen 500 eFt-os központi támogatásra volt jogosult 2006. évben. Az előirányzat
zárolásra került.
Az ápolási díj és járulékaira 327 eFt-os, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 44
eFt-os, normatív lakásfenntartási támogatásra 7 eFt-os központi költségvetési
támogatásban részesült az önkormányzat az év során.
6. A 2005. évi jóváhagyott pénzmaradvány összege 11.389 eFt, melyből 4.232 eFt-os
működési és 822 eFt-os felhalmozási célú pénzmaradvány került felhasználásra.
III. Kiadások alakulása
1. Településüzemeltetési feladatok:
2006. évben kiemelt fontosságú volt a településüzemeltetés színvonalának megőrzése. A
közterület fenntartásra tervezett 2.000 eFt-os előirányzatból 1.882 eFt, a mezőgazdasági
területek gondozására tervezett 2.000 eFt-ból 878 eFt került felhasználásra. A
közvilágítási kiadások 1.250 eFt-os előirányzata 99,76%-ban került felhasználásra. A
virágosítással, parkosítással összefüggő kiadások 277 eFt-os összegben teljesültek, míg a
külterületi utak karbantartására 375 eFt-ot költött az önkormányzat 2006. évben.
Az idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 1.800 eFt-ot terveztünk, mely az év során
3.645 eFt-ra nőtt. 2006. december 31-ig 3.638 eFt-os kiadás történt.
2. Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység:
Az önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenységre tervezett eredeti előirányzat
10.275 eFt volt, amely az év során 12.184 eFt-ra növekedett pénzmaradványból, illetve
az országgyűlési képviselő választásokra átvett pénzeszközökből. A személyi jellegű
kiadások előirányzatának felhasználása 98,86%-os, míg a dologi kiadásokra az
előirányzat 98,38%-a került felhasználásra.
3. Segélyek:
A segélyekre eredetileg tervezett 470 eFt-os előirányzat az év során 1.028 eFt-ra
módosult. A 2006. évi teljesítés 80,35%-os, legnagyobb összegű 307 eFt-tal az ápolási
díjra kifizetett összeg, de jelentős összeget, 155 eFt-ot fizetett ki az önkormányzat
közgyógyellátási feladatokra is.
4. Beruházási kiadások:
A beruházások között megtervezésre kerültek többek között az információs táblák,
faépítmények kihelyezésével, a szennyvízhálózat és tisztítómű, gázhálózat és
ivóvízhálózat tervezési- engedélyezési költségeivel, valamint a településszerkezeti terv
elkészítésével összefüggő kiadások. 2006. évben településszerkezeti terv elkészítésével,
zászlópark létesítésével, a Tölgyfa út építés, kivitelezési terv készítésével, valamint
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gyalogátkelőhely létesítésével összefüggésben
összességében 2.587 eFt-os összegben.
5.

jelentkeztek

beruházási

kiadások

Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás
alapján 2006. évben az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a
település szerződés szerint 2.800 eFt-ot kellene, hogy utaljon a megyei jogú városnak,
melyből 2.563 eFt-os teljesítés történt. A település tagja az Egri Kistérség Többcélú
Társulásnak, valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Az
ezzel kapcsolatban felmerülő tagdíj hozzájárulásokat a 2006. év kiadásai között
teljesítettük. A „Szarvaskőért Alapítványt” 800 eFt-tal támogatta az önkormányzat 2006évben, míg a lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítására 222 eFt-os kiadás történt.

6. Tartalékok:
A tartalékok tervezésénél fontos szempont volt, hogy az év közben felmerülő fejlesztési,
illetve egyéb önkormányzati feladatra megfelelő forrást biztosítsunk. A fentiek alapján
300 eFt-ban általános tartalék, míg 1.009 eFt-ban céltartalék került megtervezésre. Az
önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék év közben 8.283 eFt-ra módosult,
elsősorban pénzmaradványból.
IV. Pénzmaradvány alakulása
Szarvaskő Község Önkormányzata a 2005. évi 11.389 eFt-os pénzmaradványából 5.054 eFtot használt fel. A 2006. évi módosított pénzmaradvány 6.167 eFt, melyből 1.519 Ft a
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
V. A vagyon alakulása
Az önkormányzat 2006. évi mérleg főösszege 826.453 eFt, melyből a befektetett eszközök
értéke 804.945 eFt. A gépek, berendezések december 31-i mérleg szerinti értéke 1.099 eFt, az
önkormányzat immateriális javainak december 31-i értéke 1.172 eFt. A mérlegben szereplő
600 eFt-os részesedés az önkormányzat Heves Megyei Vízmű Rt-ben lévő tulajdonosi
részesedése.
Kéri a képviselőket, hogy véleményezzék a beszámolót.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Döntési javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzata megtárgyalta és elfogadta a Szarvaskő Községi
Önkormányzat …2007. (……...) sz. rendeletet az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról,
a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és megalkotta az alábbi
rendeletet: (Az elfogadott rendelet 1-7. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként
kerülnek csatolásra!)
Szarvaskő Községi Önkormányzat 4/2007. (IV.17.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és
a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Szarvaskő Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82.
§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) sz.
Kormányrendelet 147.-149. §-ai alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A Képviselő-testület a módosított 1/2006. (II.14.) számú rendeletével megállapított 2006. évi
költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
bevételi főösszeg

35.928 ezer forint

ezen belül:
• működési célú bevétel
• felhalmozási költségvetés
• 2005. évi normatív elszámolás különbözete
• függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
kiadási főösszeg

34.517 eFt
1.117 eFt
255 eFt
39 eFt

29.225 ezer forint

ezen belül:
• működési célú kiadások

25.976 eFt

ebből:
személyi juttatások kiadásai
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
speciális célú támogatások

3.655 eFt
1.017 eFt
17.640 eFt
3.664 eFt
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• felhalmozási célú kiadások

3.695 eFt

ebből:
beruházási kiadások
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz
• függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

2.587 eFt
1.108 eFt
-483 eFt

2. §
(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

Helyi önkormányzati működési bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Helyi adók bevétele
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Előző évi pénzmaradvány
2005. évi normatív elszámolás különbözete
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

3.596 eFt
295 eFt
4.881 eFt
18.261 eFt
1.141 eFt
2.406 eFt
5.054 eFt
255 eFt
39 eFt

(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás
Segélyek
Könyvtári könyvek vásárlása
Beruházások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Önkormányzatok előző évről származó befizetései
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

6.431 eFt
3.638 eFt
12.016 eFt
122 eFt
826 eFt
50 eFt
2.587 eFt
4.001 eFt
37 eFt
-483 eFt

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A 2006. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a
3. sz. mellékletben szerepel.

6

3. §
A normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását
jogcímek szerint a 4. sz. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján az
igényelhető normatív állami hozzájárulás 607 eFt.
4. §
(1) A Képviselő-testület a 2006. évi módosított pénzmaradvány összegét 6.167 eFt-ban
hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a.)
b.)
c.)
d.)

Működési költségvetés:
ebből: személyi juttatás
Beruházási kiadások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű
kiadások
Tartalékok

1.281 eFt
12 eFt
1 eFt
237 eFt
4.648 eFt

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott
részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Az Önkormányzatnál létszámkeret nem került megállapításra, az 5 fős képviselő testület,
valamint a polgármester részére tiszteletdíj kifizetése történt meg 2006. évben.
(2)

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 6.
sz. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzati vagyon 2006. december 31-i állapotát a forgalomképesség
szempontjából a 7. sz. melléklet részletezi.
6. §
(1) A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pénzmaradványnak a 2007. évi előirányzaton
történő átvezetéséről a 4. §-ok szerint gondoskodjanak.
7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Barta Győző
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző
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Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely Szarvaskő Község
Önkormányzatának határozata az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosításáról
Tisztelt Képviselő Testület!
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2004. júniusában alakult meg az egri kistérség
valamennyi önkormányzatának (14 önkormányzat) részvételével. A Társulás Társulási
Megállapodása a folyamatos jogszabályi és ezzel összefüggő finanszírozásbeli változások
miatt, valamint az időközi feladatbővülések nyomán többször módosításra került (legutóbb
2005. októberében).
Jelen előterjesztéssel a Társulási Megállapodás újabb módosításának elfogadására teszek
javaslatot, amelyet az alábbi indokok alapoznak meg:
-

a feladatellátás tekintetében a Megállapodás tervezett módosítása csak a már
korábban, a tagönkormányzatok részéről elfogadott, a Társulásra delegált feladatok
átvezetését tartalmazza (pl. szociális ellátási feladatoknál a Közgyűlés korábbi
döntésével átadott szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása, vagy a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében);

-

az eltelt időszak gyakorlati tapasztalatain alapuló szövegszerű módosítások is
átvezetésre kerülnének a Megállapodáson (pl. mikro-körzeti társulások nem jöttek
létre az eltelt időszakban a kistérség méreténél fogva sem, ezért az eddigi mikrokörzeti (intézményfenntartó) társulás megnevezés mikro társulásra változna.
Ilyenek pl. a Többcélú Társuláson belül az egyes intézményi társulások, de
ilyennek tekinthető a közös beszerzésben közreműködő tagönkormányzatok
közötti viszony is);

-

a Megállapodás módosítás rögzítené, hogy a Társulás elnökhelyetteseinek
megválasztására is – az Elnökhöz hasonlóan - titkos szavazás útján kerülne sor,
valamint rendezné az Elnök helyettesítésének kérdését az elnökhelyettesek közötti
sorrendiség felállításával;

-

a Pénzügyi Bizottság tagjainak számát három főben határozná meg a tervezet, a
bizottság határozatképességéhez két fő jelenléte lenne szükséges (a Társulás
szerveinek a munkájában a 14 polgármester vesz részt képviseleti joggal, így a
bizottsági struktúra a három főt tette indokolttá);

-

a tervezetben pontosításra kerül, hogy az Elnökség előkészítő és operatív,
végrehajtó feladatokat lát el, döntése csak valamennyi tag jóváhagyása esetén válik
határozattá;

-

a Társulási Tanács döntéseinek megnevezése közül – azok tartalmi különbözősége
okán – törlésre kerül az irányelvi forma, amelyet a Társulási Tanács eddig sem
alkalmazott. Döntései tehát tartalmuk szerint a továbbiakban határozatok vagy
ajánlások lehetnek. Rögzítésre kerülne, hogy a tagönkormányzatok előzetes
döntésén alapuló (tehát a képviselő-testületek által előzőleg már tárgyalt és
elfogadott) Társulási Tanácsi döntés végrehajtása kapcsán – amennyiben az
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előzetes döntés alapjául szolgáló körülmények alapvetően nem változtak meg – a
tagönkormányzatok a korábbi döntéstől eltérő tartalmú döntést nem hozhatnak.
A mellékelt megállapodás tervezet párhuzamosan tartalmazza a most hatályos, 2005. október
26. napján elfogadott Társulási Megállapodást és a Megállapodás tervezett módosítását is
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) a könnyebb áttekinthetőség érdekében. A
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a tervezetet a 2007. március 22-i ülésén tárgyalta meg és
azt kisebb pontosításokat követően a tagönkormányzatoknak elfogadásra javasolta.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy fogadja el a Társulási Megállapodás és az Alapító
Okirat melléklet szerinti módosítását.
Szarvaskő, 2007. április 19.
Barta Győző
polgármester
Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):
Szarvaskő
Község
Önkormányzata
jóváhagyja
az
Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának
módosítását. A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot az
önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.
Felelős: Barta Győző
Polgármester
Határidő: 2007. május 10.
Elmondja, hogy Dr. Barta Viktor úr az anyag előkészítésénél nagyon nagy részt vállalt, ezért
kérdezi, hogy van e szóbeli kiegészítés.
Dr. Barta Viktor elmondja, hogy maga a társulás még 2004-ben jött létre. Akkor egy
egyszeri nagyobb összegű támogatással serkentette a központi költségvetés ezeknek a
Többcélú Társulásoknak a létrejöttét. Ebből gyakorlatilag kialakult a többcélú társulásnak a
struktúrája. Ezt követően a központi költségvetés ezeket a többcélú társulásokat, normatív
finanszírozáson keresztül, kiegészítő normatívákon keresztül ösztönzi. Az a tapasztalat, hogy
egy-két olyan dolgot, melyet ezen a társuláson keresztül, kedvezőbb feltételekkel lehet
végrehajtani, gondolok itt a kiegészítő normatív finanszírozásra, ezen keresztül érdemes
ellátni. Maga a társulás feladatellátásra irányuló társulás.
Azokat a szervezeti változtatásokat pedig, amik a működés során kiforrotta saját magát, meg
kell tenni.
Barta Győző kérdezi, hogy van e még észrevétel, kiegészítés.
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):
Szarvaskő
Község
Önkormányzata
jóváhagyja
az
Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának
módosítását. A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot az önkormányzat
képviseletében eljárva aláírja.
Felelős: Barta Győző
Polgármester
Határidő: 2007. május 10.
S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot.
13/2007. (IV.17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő
Község
Önkormányzata
jóváhagyja
az
Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának
módosítását. A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot az
önkormányzat képviseletében eljárva aláírja.
Felelős: Barta Győző
Polgármester
Határidő: 2007. május 10.
Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely Szarvaskő Község
Önkormányzatának határozata a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Programról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (t. Társulás) fő feladatának
tekinti a térségben keletkező kommunális szilárdhulladék elhelyezésének hosszú távú
biztosítását, az elavult önkormányzati tulajdonú hulladék lerakóinak rekultivációját.
Ezen célokat megvalósító projekt beruházási koncepciója és megvalósíthatósági tanulmánya a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakmai támogatásával 2005 márciusában készült
el.
Ebben a szakmai koncepcióban a Hejőpapiban megépítendő hulladéklerakó és az ehhez
kapcsolódó rendszerelemek megvalósítása szerepelt.
2005. év során EU-s szakértők több fordulóban véleményezték az elkészült szakmai anyagot,
és elsősorban a projektterület egységesítését, a logisztikai feltételek további javítását kérték.
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Ezen feltételek alapján a KvVM segítségével sikerült az eredeti koncepciónál gazdaságilag
racionálisabbnak tűnő, az EU-s igényeknek jobban megfelelő megoldást találni és 2006.
január végére az erre vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmányt a KvVM-nek
elkészíttetni.
Ez a tanulmány a C2-s alternatíva megvalósítását javasolta, melynek lényege az volt, hogy a
hevesi társulás (104 település) lerakandó kommunális hulladéka a miskolci és a salgótarjáni
térségben már megépült lerakókon kerülne elhelyezésre. Az érintett térségek képviselőinek az
elvi egyetértése létrejött a közös projektben való részvételre, azonban az elmúlt több mint egy
év folyamán a részletes szakmai egyeztetések nem hoztak megfelelő eredményt a Társulás
számára. Nem sikerült véglegesíteni azt a szervezeti formát, amely mindhárom félnek
megfelel és így nem készült el a közös társulás szerződés sem. Nem sikerült tisztázni sem
Miskolc, sem Salgótarján, sem a Környezetvédelmi Minisztérium részéről milyen konkrét
feltételekkel történhet beszállítás a hevesi térségből az adott végpontokra.
Ezen bizonytalanságok mellett, a KA pályázatokra vonatkozó szabályrendszerek is jelentős
további bizonytalanságokat jelentenek, így a C2-s projekt alternatíva a Társulás időbeli
igényei szerinti megvalósulásának a realitása mára már nagyon csekély.
Mindemellett a Társulásunk tagönkormányzatainál 2007 ben már komoly hulladék elhelyezési
problémák keletkezhetnek, a lerakók egy része betelik, illetve a hulladéklerakók működésére
vonatkozó környezetvédelmi felügyelőség engedélyek 2008 végéig csak akkor
hosszabbíthatók meg, ha a Társulásunknak van reális alternatívája a hulladék kettős
szigetelésű lerakóban való elhelyezésére.
Ezért a Társulás az eredeti célkitűzéseinek megvalósítása érdekében kénytelen volt a
lehetőségeit elemezni és meghozni azokat a döntéseket, melyek számára reálisabb projekt
megvalósítást prognosztizálnak.
E levél mellékletekét képezi az a szakértői anyag, amely a kialakult helyzet elemzését végezte
el, feltárva a megvalósítható lehetőséget, melyet a Társulás az alábbiak szerint kíván
megvalósítani:
- A tagönkormányzatok tulajdonában levő elavult hulladéklerakók rekultivációját a
Társulás egy KA projektben fogja megvalósítani, melyet 2008 első negyed évében külön
projektként szándékozik benyújtani. Új EU-s előírás szerint a rekultivációs pályázatokat a
hulladékgazdálkodáson belül külön projektként kell kezeli , hiszen ezen pályázatoknak a
tényleges projekt megvalósítási költségeit az EU 100%-ban támogatja a jövőben.
(A rekultivációs projekt pályázati anyagának elkészítésére az MKM Consulting céggel már
van a Társulásnak szerződése, a pályázat beadása előtt a rekulitválandó lerakók kötelező
felülvizsgálatát is el kell végezni.)
- A Társulás eredeti hulladékgazdálkodási célkitűzéseit („kisprojekt”) koncesszióra
vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében kívánja megvalósítani, melynek során első
lépésként a rendszer működését biztosító alapvető rendszerelemek kiépítése valósul meg.
A megépült rendszerelemek a társulás tulajdonát képezik az alábbiak szerint:
500 000 m3 kapacitású hulladéklerakó, (Hejőpapiban az eredeti szakmai koncepció szerint,
megvalósítás 2008 végére)
mechanikai biológiai kezelő, (Hejőpapi, Eger, 2009. végére)
átrakóállomások ( Eger, 2db helye tervezés alatt, 2008. végére)
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A koncesszió nyertese csak a megvalósult rendszerelemekre kap szolgáltatási jogot, a
hulladék gyűjtését, leszállítását az átrakóállomásra továbbra is a jelenlegi szolgáltatók végzik.
A Társulási Megállapodás mellékletei közül csak az Alapítói Okiratot (2) mellékeljük jelen
előterjesztéshez, mivel a Társulás tisztségviselőit tartalmazó mellékleteken (4, 5)
kívüli mellékleteket (1, 3, 6) csak a Társulási megállapodást aláírók alapján tudjuk
összeállítani.
Szeretném felhívni a tisztelt figyelmüket, hogy 2009–től már csak kettős szigetelésű
lerakóban lehet kommunális szilárd hulladékot elhelyezni és 2009. után a hatóságok már nem
adnak ki újabb építési engedélyt további lerakók építésére, így ezt követően csak az addigra
már megépült lerakók bővítésére lesz lehetőség. Ezért amennyiben a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodás Társulás tagönkormányzatainak jelentős része nem teremti
meg a saját tulajdonú hulladéklerakójának megvalósítási feltételeit, a későbbiekben már csak
más rendszerek beszállítói lehetnek.
A Társulás számára egy saját tulajdonú lerakó hosszú távon biztosítja a lakosság számára is
elfogadható mértékű hulladékkezelési díjat, jó tárgyalási alapot biztosít más rendszerekkel
való együttműködésben, a korszerű hulladékgazdálkodási technológiák további regionális
szintű megvalósításában.
A Társulási Megállapodás jelen módosítása, a megváltozott projekt megvalósítási
feltételeknek megfelelően került átalakításra, természetesen amennyiben a későbbiekben a
tagönkormányzatok tovább kívánják finomítani a Társulási Megállapodást, írásos
észrevételeik alapján a Társulási Tanács napirendre tűzi azt.
A csökkentett műszaki tartalmú (kisprojekt) koncepció és az ennek alapján módosított
Társulási Megállapodás (2007/I. sz.) elfogadásáról szóló testületi döntéseket a
tagönkormányzatoknak április hóban, vagy május elején kellene meghoznia, ahhoz hogy a
Társulási Megállapodás 2007. május 11-ig aláírásra kerüljön.
A Társulási Megállapodás aláírása a koncessziós közbeszerzési eljárás megindítását és a
rekultivációs projekt előkészítésének megkezdését teszi lehetővé.
A Társulás az elmúlt időszakban jelentős erőfeszítéseket tett és kíván tenni a jövőben is a
projekt megvalósítása érdekében. Fontos, hogy a tisztelt képviselő testület aktívan segítse
munkánkat, mivel a kitűzött feladatok megvalósításához feszített munkavégzésre van szükség.
A jelen előterjesztés mellékletét képezi a szakértői helyzet elemzés és a módosított Társulási
Megállapodás.(2007/I.sz.)
Ezen dokumentumokban foglaltak alapján, a Társulási Tanácsi döntésekkel összhangban,
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a Társulás eredeti terveivel egyező, de
csökkentett műszaki tartamú („kisprojekt”) koncesszióban történő megvalósítását, a
rekultiváció külön projektbe szervezését tartalmazó jelen előterjesztést és a kapcsolódó
dokumentumokat!
Barta Győző megkéri Dr. Barta Viktor urat, hogy szóbeli kiegészítést tegyen az
előterjesztéshez.
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Dr. Barta Viktor elmondja, hogy tíz éves előkészítést követően, még annak idején, amikor a
Megyei önkormányzat foglalkozott ezzel a kérdéssel, kiderült, hogy Heves megye területén,
hulladéklerakót, Heves megye hulladékának a befogadására képtelenség találni Ennek két oka
volt. Egyik, hogy ahol alkalmas lett volna geológiailag a terület, ahol hulladéklerakót lehetett
volna létesíteni, ott a népszavazások voltak, melyek ezt akadályozták.
Időközben a Megyei Önkormányzattól a feladat átkerült Eger városához, illetve Egeren
keresztül a Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz. Ez a Társulás ezt követően kezdte meg a
Projekt kidolgozását és kifejezetten ennek a projektnek a megvalósítására jött létre kezdetben
69 önkormányzat részvételével ez a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.
Fél év elteltével a Gyöngyös és kistérsége, valamint a Hatvani kistérség csatlakozását
követően 104 fősre bővült. Maga a projekt kezdetben kifejezetten Kohéziós Alapos Uniós
pályázatra történő benyújtásra jött volna létre.
A jelenlegi uniós szabályok úgy alakultak, hogy erre most már nincs lehetőség.
Felmérték azokat a területeket az Észak magyarországi Régióban, melyek fehér foltként
maradtak volna ezen a hulladékgazdálkodási térképen.
Mivel a Társulás a hulladékgazdálkodás fejlesztését KA támogatás igénybevételével kívánta
megvalósítani, ezért az EU szakértő által javasolt megoldások felé kellett a projektépítést
tovább folytatni.
Jelenleg három nagyobb szerveződés van.
I.
Salgótarján és ahhoz kapcsolódó települések, melyeknek van hulladéklerakóhelyük,
II.
Miskolc és ahhoz kapcsolódó települések, melyeknek van hulladéklerakóhelyük
III.
Heves
megyei
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás
Mivel a Társulás a hulladékgazdálkodás fejlesztését Kohéziós Alapos támogatás
igénybevételével kívánta megvalósítani, ezért az EU szakértő által javasolt megoldások felé
kellett a projektépítést tovább folytatni.
A Minisztérium is azt a lehetőséget támogatta, hogy ez a három hulladékgazdálkodási
rendszer fogjon össze és a már meglévő hulladék-lerakóhelyeket fejlesszék további
rendszerelemekkel.
Ennek alapvetően két problémája volt. Egyik, hogy 33 milliárd forintos beruházást igényelt
volna, másrészt, pedig több mint egy éven keresztül folytak a tárgyalások a két konzorcium
vezetőjével, mely nem vezetett eredményre.
Nyilvánvalóvá vált, hogy egy megoldás van, ha ez a társulás saját hulladéklerakót épít.
Tudni kell, hogy 2009 után nem adnak ki új engedélyt ilyen jellegű hulladéklerakóknak a
létrehozására. Nincs sok választása a társulásnak. Három lehetőség van. Az egyik az, hogy
részt veszünk továbbra is a Kohéziós Alapra benyújtandó pályázatban. A Kohéziós Alapnak a
legnagyobb problémája, hogy átalakították a teljes rendszert. Eddig 10%-os önerő kellett
volna, melyet nyilván megfinanszírozhatott volna egy külső szakmai befektető is. Ez az önerő
szükséglet most kb. 30 %-ra emelkedett. Annyiból is változott most az Uniós finanszírozás,
hogy rájöttek arra, hogy nyilván ezek a rekultivációs feladatok egy teljesen más
költséghatékonyság számításon kell, hogy alapuljanak. Ez most úgy néz ki, hogy ezeket a
rekultivációs feladatokat az UNIO 100%-ban finanszírozná. Ez a mostani társulási
megállapodás két feladatra összpontosítana. Egyrészt, amennyiben lehetséges, a felhagyott
hulladéklerakóknak rekultivációjára önállóan nyújtana be a társulás egy kohéziós alapos
pályázati projektet és itt egy 100%-os finanszírozás volna elérhető. A másik, mely talán ennél
is fontosabb, az, hogy magának a hulladéklerakónak a megépítésére vonatkozóan viszont egy
koncessziós tárgyú közbeszerzési pályázatot írnának ki és ezen keresztül jönne létre a
hulladéklerakónak, az átrakóállomásoknak és válogatóműnek a megépítése. Ez óvatos
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becslések szerint 4-5 milliárd forint körüli beruházás lenne. Illetőleg van egy harmadik
megoldás, hogy nem teszünk semmit, mely talán a legdrágább megoldás lenne. Ha ez a
társulás 2009-ig nem rendelkezik önálló hulladéklerakóval, azt jelenti, hogy ki vagyunk
szolgáltatva a környező, hulladéklerakóval már rendelkező rendszereknek. Valahová szállítani
kell a szemetet. Az egri lerakó 2009-ig rendelkezik engedéllyel. A legtöbb környező ilyen
szilárd hulladéklerakó már vagy nem rendelkezik engedéllyel, de még szállítanak oda, vagy a
környezetvédelmi hatóság úgy adott nekik engedélyt, most olyan ígéretük van, akkor kapják
meg 2008-ig a környezetvédelmi engedélyt, ha látják annak a folyamatát, hogy 2009-re már
üzemképes hulladéklerakóval fog rendelkezni ez a társulás. Amennyiben ilyen
hulladéklerakója nem lesz a társulásnak 2009-ig, abban a pillanatban ez a társulás meg is
szűnik. Ezek a környező rendszerek elviszik maguknak azokat az önkormányzatokat, akik
hozzájuk közel esnek és nyilván az árat ebben a pillanatban ők fogják diktálni. Maga a
rendszer, ha koncessziós eljárás keretében jönne létre, kétszintű lenne. A koncesszió nyertes,
csak a hulladéklerakót, az átrakó állomásokat és a válogatót építené meg, és ezeket
üzemeltetné, erre nyerne 20 évre hasznosítási jogot. Egységes díjrendszert alkalmazna a
társulás, a helyi közszolgáltatókat továbbra is az önkormányzatok választanák ki és bíznák
meg. A lakosság közvetlenül a helyi közszolgáltatónak fizet.
Fölmerült egy-két BAZ megyei településen, hogy szeretnének a mi rendszerünkhöz
csatlakozni, kérték felvételüket. Ezt is javasolja a Társulási Tanács, hogy fogadják el az
önkormányzatok az ő csatlakozási kérelmüket.
Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani.
Barta Győző megköszöni a részletes tájékoztatót.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel.
Dr. Zsirai Sándor kérdezi, hogy itt csak most gyakorlatilag a szilárd kommunális hulladék
elhelyezéséről van szó, nem a felhasználásáról? Történt-e olyan felmérés, hogy ha mind a 104
önkormányzatnak a hulladékát ide szállítjuk, akkor ennek a lerakónak a kapacitása ezt meddig
bírja.
Dr. Barta Viktor elmondja, hogy történtek felmérések. A 20 év, melyre az üzemeltetési jogot
megkapja a koncesszió nyertes, biztos, hogy működni fog. Az eredeti tervek szerint, a
nagyprojektben sok olyan egyéb rendszerelem lett volna beépítve, mellyel, a lerakással
ártalmatlanító hulladék mennyiségét kb 30%-osra csökkentette volna. Most ha jól tudom, a
környezetvédelmi engedélye ennek a lerakónak 50 ezer tonna/év.
Dr. Zsirai Sándor kérdése, hogy hogyan kapcsolódik ehhez a szelektív hulladék lerakása. Ez
benne van-e ebben a programban?
Dr. Barta Viktor elmondja, hogy ha jól tudja ez a rendszer, már nem kezeli annyira ezt a
szelektív hulladékgyűjtést.
Most már ez teljesen önerőből fog épülni. Úgy önerőből, hogy bár az önkormányzatoknak
lehet, hogy közvetlenül nem kerül annyiba, de ezt a 4-5 milliárd forintot a lakosságnak kell
megfizetnie.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy korábban arról volt szó, hogy néhány éven belül
megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, de ha jól értem, akkor nem ebbe az irányba megyünk,
hanem a háztartási hulladékok komplett elhelyezéséről van szó.
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Barta Győző elmondja, hogy a 33 milliárdos nagyprojekt nem kapott elegendő támogatást,
nem tud megépülni, ezért van egy csökkentett tartalmú, mely a teljes szelektív szétválasztást
is korlátozó megoldás.
Barta Győző mivel több hozzászólás, észrevétel nem volt, szavazásra teszi fel a határozati
javaslatokat.
Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):
1. Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja, hogy a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás koncesszióra irányuló
közbeszerzési
eljárás
keretében
valósítsa
meg
hulladékgazdálkodási
rendszerelemeinek kiépítését és hosszú távú működtetését.
Rendszerelemek:
500 000 m3 kapacitású hulladéklerakó, (Hejőpapiban 073/5 hrsz. megvalósítás 2008
végére)
mechanikai biológiai kezelő (Hejőpapi, Eger 2009 végére)
átrakóállomások (2008 végére)
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja, hogy a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Kohéziós Alapos projekt
keretében valósítsa meg a tagönkormányzatok tulajdonában álló
elavult
hulladéklerakók rekultivációját.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának (2007/I. sz.)
egységes szerkezetű módosítását.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának aláírására.

S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot.

14/2007. (IV.17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja, hogy a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás koncesszióra irányuló közbeszerzési
eljárás keretében valósítsa meg hulladékgazdálkodási rendszerelemeinek kiépítését és
hosszú távú működtetését.
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Rendszerelemek:
500 000 m3 kapacitású hulladéklerakó, (Hejőpapiban 073/5 hrsz. megvalósítás 2008
végére)
mechanikai biológiai kezelő (Hejőpapi, Eger 2009 végére)
átrakóállomások (2008 végére)
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja, hogy a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Kohéziós Alapos projekt
keretében valósítsa meg a tagönkormányzatok tulajdonában álló
elavult
hulladéklerakók rekultivációját.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának (2007/I. sz.)
egységes szerkezetű módosítását.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):
2. Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja Ároktő,
Bükkábrány, Hejőkürt, Kács, Kiscsécs, Mezőkeresztes, Sajóhídvég, Taktaharkány,
Tarnaméra, Tiszaújváros, Tiszatarján, Tibolddaróc településeknek a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozását.

S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot.
15/2007. (IV.17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja Ároktő,
Bükkábrány, Hejőkürt, Kács, Kiscsécs, Mezőkeresztes, Sajóhídvég, Taktaharkány,
Tarnaméra, Tiszaújváros, Tiszatarján, Tibolddaróc településeknek a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozását.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):
3. Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja azt, hogy a
Társulási Megállapodás jelen módosítását 2007. május 11-ig elfogadó
tagönkormányzatok a módosításban foglaltaknak megfelelően működnek együtt a
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Társulás keretein belül, míg a módosítást a fenti határidőig el nem fogadó
önkormányzatot a Társulási Megállapodásban előírt előzetes felszólítást követően az
aláíró tagönkormányzatok a Társulásból kizárják az együttműködés
ellehetetlenülése okán.
S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot.
16/2007. (IV.17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja azt, hogy a
Társulási Megállapodás jelen módosítását 2007. május 11-ig elfogadó
tagönkormányzatok a módosításban foglaltaknak megfelelően működnek együtt a
Társulás keretein belül, míg a módosítást a fenti határidőig el nem fogadó
önkormányzatot a Társulási Megállapodásban előírt előzetes felszólítást követően az
aláíró tagönkormányzatok a Társulásból kizárják az együttműködés ellehetetlenülése
okán.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző ismerteti a következő napirendet, mely szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek,
indítványok.
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Körzeti Megbízott státuszt megszűntették, ezért a
községnek nincs körzeti rendőre, így a rendőrség ügyeleti számát kell hívni.
Ismerteti a képviselőkkel, hogy majálisi rendezvényt tartunk, az elmúlt évekhez hasonlóan.
Itt egy minimális munkavégzés, ami szükséges, elsősorban a pihenés és szórakozás a cél.
Elmondja, hogy elkezdtük a nyári nagyrendezvény szervezését.
Ami eddig tény, és esély van rá, július 29-én 17:30 órától a Bikini együttes játszana, 21:00
órától pedig a Kormorán együttes.
Ez a két együttes szabad, velük a szerződés elkészítéséig szóban megállapodtunk. Ehhez
kellene a képviselő testületnek a hozzájárulása.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
2007.július 28-29-én megrendezésre kerülő Falunapok rendezvényen, a 29-i (vasárnap) napon
a Bikini együttes és a Kormorán együttes adjon koncertet.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a Bikini együttes által és a
Kormorán együttes által elkészített és megküldött szerződést aláírja.
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Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot.
17/2007. (IV.17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy a 2007.július 28-29-én megrendezésre kerülő Falunapok rendezvényen, a 29-i
(vasárnap) napon a Bikini együttes és a Kormorán együttes adjon koncertet.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy a Bikini együttes által és a
Kormorán együttes által elkészített és megküldött szerződést aláírja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Lőrincz József javasolja, hogy a meglévő ajándéktárgyainkat és könyveinket nagyobb
propagandával kellene a nyári hónapokban értékesíteni.
A beszámolóban szerepelt, hogy közcélú foglalkoztatás jogcímén visszautalni kellett egy
bizonyos összeget. Javasolja, hogy vizsgáljuk meg ennek a hátterét, milyen feltételei vannak
annak, hogy közcélú foglalkoztatás címén alkalmazzunk embereket.
Barta Győző mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nem volt, a testületi ülést
berekeszti.
K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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