JEGYZŐKÖNYV

Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2009. július 21-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Mizsei Attila, Pócsi Gyuláné, Dr.
Zsirai Sándor.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda Vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Dr. Barta
Viktor Irodavezető urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 6, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Tanösvény felújítása pályázati támogatásból.
2. Önkormányzati adók 2009. I. féléves beszámolója.
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok.
Kéri, hogy amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző
1. Tanösvény felújítása pályázati támogatásból.
Mindenki számára ismert, hogy a Zöld Iránytű Alapítvány támogatásával a tanösvény várhoz
vezető részének felújításához közel 1.500.000 Ft-os beruházás keretében 750.000 Ft-ot nyert
önkormányzatunk. A megvalósításnak napokon belül el kell kezdődnie. A testületi ülést
megelőzően a Bükki Nemzeti Park, a Kaptárkő Egyesület és az Egererdő munkatársainak
részvételével megbeszéltük a legfontosabb tennivalókat, meghallgattunk intelmeiket, tanácsaikat
és ezek figyelembevételével fogjuk a beruházást megvalósítani. A pályázat egyik készítője
Lőrincz József képviselő úr, átadnám neki a szót.
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Lőrincz József
A pályázat teljes költsége 1. 400 ezer körül van, amiben természetesen többszázezer forint
értékű társadalmi munka szerepel. Az önkormányzat önrésze mindössze 300.000 Ft. A
támogatás első részét 500.000 Ft-ot már meg is kaptunk, a fennmaradó 250.000 Ft-ot a pénzügyi
beszámoló elfogadása után fizetnek ki számunkra. A munkálatoknak július végére be kell
fejeződnie, a beszámolónak augusztus 15-ig kell elkészülnie.
A felajánlások közül a Bükki Nemzeti Park a tájékoztató táblák helyreállítását, az Egererdő 2 db
padot-asztalt, a Kaptárkő Egyesület, pedig tájékoztató anyagok tervezését és egy nap társadalmi
munkát ajánlott fel.
Barta Győző
A Kaptárkő Egyesület a Nemzeti Park embereivel vállalta a tanösvény bejárását, a tájékoztató
táblák rendbehozatalát, például a Tóbérci bánya táblájának a felújítására is, most kerül sor.
A mi részünkről a munkafolyamatot szakaszokra osztva, jó lenne a várfeljárót első lépésben a
vízmosásig rendbe tenni. A munka legnehezebb része lesz a lépcső egy részének áthelyezése. A
közmunkások természetesen segíteni fognak a munka elvégzésében.
Lőrincz József
A társadalmi munkában nem elvégezhető munkákra a következő egy-két napban vállalkozót
kell, keresünk.
Barta Győző
A kivitelezésben segítségünkre levő vállalkozót megkeresését és önkéntes segítők társadalmi
munkára való felkérését Lőrincz képviselő úrral magunkra vállaljuk, BEN-TÚR Bt. által
felajánlott lépcsőfokok gyalulás alatt vannak. Mindenkit megkérek, amiben tudja, segítse a
felújítás megvalósítását.
2. Önkormányzati adók 2009. I. féléves beszámolója.
Barta Győző
Idézet a beszámolóból
(Az önkormányzati adók szöveges beszámolója a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül
csatolásra!)
Barta Győző
A beszámoló felolvasásában az építményadónál megállnék egy pillanatra. Mostanában többször
elhangzott a külterületi üdülősök részéről sokszor ingerülten az a megjegyzés, hogy ők ide
fizetik az adójukat. Szeretném ehhez hozzátenni, hogy az építményadó közel 80%-a származik a
külterületi üdülősöktől, hiszen belterületen is vannak építmények, ami nagyságrendileg
körülbelül 700-750 ezer forint adóbevételt jelent, nagyjából 200 építmény után. A külterületi
üdülő tulajdonosok többnyire csak ezt az egy adónemet fizetik, tehát állami normatív támogatás
sem jár utánuk.
Mizsei Attila
Csak megjegyezném, hogy Tiszafüreden minden üdülőtulajdonosnak közel 100.ezer forint adót
kell fizetnie évente.
Barta Győző
Köszönöm a kiegészítést, az összehasonlítást. Én inkább a saját költségvetésünkhöz
hasonlítanám az adóbevételt. Még ha a legszűkebb költségvetésünket vesszük például ez az
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adóbevétel, akkor is csak néhány százalékát teszi ki, és én úgy gondolom, hogy ettől évente
sokkal többet fordítunk a külterületeinkre, mint amit ez a bevétel jelent.
Sokan sérelmezték, hogy továbbra is felvállalhatnánk a kommunális hulladékszállítás költségeit,
annak ellenére, hogy a nem állandó lakosok az évi szállítási díjból 50% kedvezményt kaptak.
Félreértés ne essék, nekünk a külterületi üdülősök a továbbiakban is fontosak, de rosszul esik, ha
az éves költségvetés alig 2,5-3%-ának megfelelő adófizetésre hivatkozva próbálják érdekeiket
érvényesíteni. Elsőképpen az itt állandóan lakó, minden adóját idefizető, itt értéket teremtő,
önkéntes segítségét felajánló lakosság kéréseinek kell eleget tennünk. Ezt fontosnak tartottam
hozzátenni.
Az idegenforgalmi adót tekintve, elhangzott a kistérségi ülésen, hogy a válság miatt jelentősen
visszaesett ez az adóbevétel a többi településen. Reméljük a helyi vállalkozóink munkájának
köszönhetően a mi bevételünk kisebb esést fog mutatni az országos átlagnál.
Az adók teljesülése összességében 53,33 %, ami azt mutatja, hogy az első félévi befizetések
megfelelően teljesültek.
A hátralékok az előző negyedévhez képest 154 ezer forinttal emelkedtek. Az összes tartozás
84,53%-át, a vállalkozások adótartozásai adják. Ez a tartozás szinte 8 vállalkozáshoz köthető, az
1.768 ezer forintból 1.383 ezer forintot jelent. A magánszemélyek 273 ezer forinttal tartoznak a
beszámoló szerint, ami reméljük a következő félévben, csökkeni fog.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzati adók 2009. I. félévi beszámolóját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

42/2009.(VII. 21.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzati adók 2009. I. félévi beszámolóját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok.
Barta Győző
1. A legnagyobb pályázatunk a „Szarvaskő komplett infrastrukturális felújítása” a
szerződéskötés stádiumánál tart, minden hiánypótló dokumentumot benyújtottunk, egyetlen
dolog hiányzik még, illetve az is folyamatban van, a járdához szükséges építési engedély. A
szerződéskötési határidőt ezért módosíttatnunk kellett, de az új határidőben már biztosan bele
fogunk férni.
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Ha az engedélyt megkapjuk rögtön szerződést kötünk, úgy gondoltuk jobban járunk a határidő
módosítással, mint a záradékolással megkötött szerződéssel, hiszen annak nem teljesítése a
támogatás megvonását jelentené. Az egyéb munkafolyamatok ettől függetlenül haladnak, tehát a
közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.
A héten pénteken voltunk a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél Miskolcon a Tölgyfa
úti tervek kiegészítésének a vízelvezetés engedélyezésének megbeszélésére. A hatóság részéről
kellemesen érintett bennünket a segítőkészség, amivel az ügyünket segítették. A kért
nyilatkozatokat és közműegyeztetések frissítését jövő hét szerdáig kell elvégeznünk. Reméljük a
tervező úr is megfelelő ütemben fog haladni a kiegészítő terv elkészítésével.
Kérdezem a képviselőtestületet, van e kérdése az elhangzottakhoz?
Lőrincz József
Az általunk ismert vállalkozók, hogyan fognak értesülni a közbeszerzés kiírásról?
Mizsei Attila
Hogy fognak az önkormányzat érdekei teljesülni a közbeszerzés során?
Dr. Zsirai Sándor
A közbeszerzési értesítő mindenki számára elérhető az interneten. A döntés úgyis a kiírt
feltételeknek való megfelelés alapján kerül meghozatalra, amiben természetesen az
önkormányzat érdekei maximálisan teljesülni fognak.
Az pályázhat, aki kiveszi a tervdokumentációt, ami 100 ezer forintba kerül. Tehát valószínűleg
az fogja kiváltani, aki komolyan gondolja. Az elbírálás során a részszempontok a nettó ajánlati
ár 60%-ban, a jó teljesítési garancia 30%-ban és a kötbér 10%-ban lesz figyelembe véve. Ezzel
van biztosítva az, hogy a legmegfelelőbb vállalkozót tudjuk kiválasztani.
Benkó Dániel
Az Erdőbirtokosság részéről van e szükség valamire?
Barta Győző
Igen. Nyilatkozat a csapadékvíz befogadásáról és annak továbbvezetéséről.
2. Az egyebeken belül következő pont a Szarvaskői Polgárőrségtől érkezett kérelem.
A működésükhöz szükséges további 200 ezer Ft támogatást szeretnének kérni, gépjárművök
fenntartásához, pólókra, télikabátra. A civil szervezetek támogatására ebben az évben is 1.500
ezer Ft támogatást különítettünk el, amiből a Polgárőrök eddig 200 ezer Ft támogatásban
részesültek, a Szarvaskőért Alapítvány a nagyrendezvény lebonyolításra 500 ezer Ft támogatást
kapott.
Benkó Dániel
A tavalyi támogatásukat tekintve és mivel már az első féléven túl vagyunk, javaslatom szerint
kapják meg a kért támogatást.
Mizsei Attila
A körzeti megbízottunk részesült e már idén támogatásban?
Barta Győző
A körzeti megbízottunk számára 120 ezer Ft járőrözéshez szükséges támogatás lett elkülönítve,
amit üzemanyagkártyában szerettek volna megkapni. A Gazdasági Iroda szerint, mivel nem erre
a célra lett a támogatás elkülönítve, csak a költségvetés módosításával tudnánk
üzemanyagkártyát vásárolni számukra. Véleményük szerint a támogatást kerüljön átutalásra a
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rendőrséghez az előző évekhez hasonlóan, de kérjük a Jogi Irodát, hogy a támogatási
szerződésben kösse ki feltételnek a támogatás felhasználásánál, hogy csak a körzeti
megbízottunk járőrözéséhez lehessen felhasználni az összeget. Ebben az esetben úgy, mint a
többi támogatott civilszervezetünknek, jövő év elején be kell számolniuk a támogatás
felhasználásáról.
Visszatérve a Polgárőrséghez, amennyiben nincs több kérdés, mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskői Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesületnek
200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint működési célú támogatást nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

43/2009.(VII. 21.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
a Szarvaskői Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelten Közhasznú
Egyesületnek 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint működési célú támogatást nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
3. Szilárd kommunális hulladékszállítás változása 2009. július 1.-től megtörtént. A változás
zökkenőmentesen ment végbe. A szerződések aláírásra kerültek. A lakosság 90%-a megváltotta
a II. félévi hulladékszállítási díjat. A maradék 10%-ék két hónapos türelmi idő után fel lesz
hivatalosan is szólítva a szerződéskötésre.
Dr. Zsirai Sándor
Szeretném hozzáfűzni, hogy valószínűleg a kommunikáció hibájának tekinthető, hogy az
üdülőtulajdonosok azzal érvelnek a hulladékszállítási díj ellen, hogy ők nem tartózkodnak itt fél
évet, tehát ők nem akarnak féléves díjat fizetni. A féléves díj számukra azt jelenti, hogy az
állandó lakosokhoz képest az üdülőtulajdonosok az éves díjból 50%-os díjfizetési kedvezményt
kapnak, és nem azt, hogy ehhez féléves itt tartózkodás kapcsolódik. Teljesen mindegy, hogy
hány napot töltenek itt, akinek üdülő tulajdona van hulladékszállítási díjat kell fizetnie,
mégpedig az éves díj 50%-át.
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Barta Győző
4. Petőfi úti lakosok kérelme
Tisztelt Képviselőtestület, Polgármester Úr!
Szarvaskő Petőfi út 2, 4, 6, 8. szám alatti lakosok azzal a kéréssel fordulunk az
Önkormányzathoz, hogy mivel az utcára kifolyó esővíz a téli hónapokban komoly jegesedést
okoz, szeretnénk megoldani a csapadékvíz elvezetését egy földalatti csőrendszer segítségével az
Önkormányzat előtt árkon keresztül a Csurgóba.
Vállalkozóval történt egyezetés után, a mellékelt árajánlat alapján, kérjük a Tisztelt
Önkormányzatot, hogy az anyagköltséghez járuljon hozzá. A vállalkozó munkadíját és az egyéb
munkálatokat mi vállaljuk a kivitelezés során.
Barta Győző
A Petőfi út felső részének csapadékvíz elvezetése szintén lakossági összefogással és
önkormányzati támogatással valósult meg. Az utca alsó részével a csapadékvíz teljes egészében
a föld alatt kerülne elvezetésre, egészen a Csurgóig, így az esős időszakban nem az úton
hömpölyögne végig a víz. Véleményem szerint támogassuk a kérelmet.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskő Petőfi út 2, 4, 6, 8. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezetésének
anyagköltségéhez a benyújtott árajánlat alapján (149.464 Ft+Áfa) 186.830 Ft, azaz
Száznyolcvanhatezer-nyolcszázharminc forinttal hozzájárul.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

44/2009.(VII. 21.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
a Szarvaskő Petőfi út 2, 4, 6, 8. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezetésének
anyagköltségéhez a benyújtott árajánlat alapján (149.464 Ft+Áfa) 186.830 Ft, azaz
Száznyolcvanhatezer-nyolcszázharminc forinttal hozzájárul.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Lőrincz József
5. A MÁV üdülővel kapcsolatban olvastam egy hirdetést, miszerint kiadó az épület, miközben
a mi többszöri megkeresésünkre nem válaszolnak.
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Barta Győző
Pontosan úgy szólt a hirdetés, hogy Szarvaskő Önkormányzat területén lévő faházas üdülő
üzemeltetésre kiadó. Javaslatom szerint újabb levéllel fogjuk megkeresni a MÁV Igazgatóságát.
6. Kaló Imre a 648 hrsz. területre szeretné a haszonbérleti szerződést Szarvaskő
Önkormányzattal újrakötni. A 42/2007. (XII. 28.) rendeletünk szerint ez a haszonbérleti
szerződés megköthető.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy Kaló
Imre 3323 Szarvaskő, Rózsa út 15 szám alatti lakos a 648 hrsz. 6829 m2 szántó művelési ágú
területet a 42/2007 (XII. 28) képviselő-testületi határozatban elfogadott szerződéstervezet és
bérleti díjtételek alapján 2009. január 01-2013. december 31-ig időszakra 13.658 Ft/év, azaz
Tizenháromezer-hatszázötvennyolc forint éves bérleti díj ellenében haszonbérbe vegyen.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Kérem a képviselőtestületet, amennyiben egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel
jelezze.
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

45/2009.(VII. 21.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
Kaló Imre 3323 Szarvaskő, Rózsa út 15 szám alatti lakos a 648 hrsz. 6829 m2 szántó
művelési ágú területet a 42/2007 (XII. 28) képviselő-testületi határozatban elfogadott
szerződéstervezet és bérleti díjtételek alapján 2009. január 01 - 2013. december 31-ig
időszakra 13.658 Ft/év, azaz Tizenháromezer-hatszázötvennyolc forint éves bérleti díj
ellenében haszonbérbe vegyen.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
7.
A Dobogóbérc Erdőbirtokossági Társulat megkereste önkormányzatunkat egy
ingatlancsere ügyében. Mégpedig a 06 hrsz-ú utat, ami Rákóczi úttól vezet ki az Úttörőtáborig
és az út melletti vízmosás túlsó szélén található 05/8 hrsz-ú erdőrészt kínálják fel a 041/2/b és a
041/2/c hrsz-ú erdőért cserébe. A cserélni kívánt területet mérete közel hasonló, a különbség az,
hogy míg az erdő pénzt hoz, addig az út pénzt visz. A út annak ellenére, hogy nagyon régen az
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Erdőbirtokosság tulajdonában van, a város, amikor még együtt voltunk leaszfaltoztatta, majd
kétszer kikátyúztatta, annak ellenére, hogy nem a saját tulajdona, tehát az Erdőbirtokosság eddig
még nem igazán költött rá. A szándékkal teljesen egyetértek, tehát önkormányzati tulajdonba
kellene kerülni az útnak. Mi kaszáltatjuk az útszélét évek óta. A 0,5 ha kiserdő, amit
felajánlanak valószínűleg soha nem lesz levágható. Az erdő, amit ők kérnek sem szerencsés
átadni, hiszen a mögötte lévő önkormányzati területek megközelíthetőségének lehetőségét
vágjuk el. Az alapelvvel a cseréről egyetértek, keresni kell egy alkalmat a bejárásra és egy
megfelelő csereterületet kijelölni. Javaslatom szerint ebben a formában a kérelmet ne fogadjuk
el. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

46/2009.(VII. 21.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dobogóbérc
Erdőbirtokossági Társulat kérelmét és a 041/2/b, 041/2/c hrsz. erdő művelési ágú terület 06
hrsz. útra, 05/8 hrsz. erdőre való ingatlancsere kérésüket elutasította.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
A július 1-i Áfa emelés miatt a „Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése” című
pályázathoz - ÁFA változás következtében magasabb összegű - önerő biztosítása szükséges.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadja és elfogadja, hogy
az ÉMOP-3.1.3.-2008-0342 számú projekt -2009. július 1-jétől életbe lépett ÁFA emelés
következtében megemelkedett – önerő szükségletét biztosítja.
Az önerő biztosítására az Önkormányzat bankszámláján található számlapénz szolgál.
A tervezett projekt forrásösszetétele a Támogatási szerződéshez előkészített mellékletek alapján:
Források
Ft
%
I. saját forrás
6 609 987
10,00%
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása
6 609 987
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
I/4. egyéb forrás
I/5. egyéb saját forrást kiváltó támogatás:
II. egyéb támogatás
0
0,00%
59 489 877
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
90,00%
támogatás
Összesen
66 099 864
100,00%
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A tervezett projekt forrásösszetétele az ÁFA változást követően:
Források
Ft
I. saját forrás
6 879 578
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása
6 879 578
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
I/4. egyéb forrás
I/5. egyéb saját forrást kiváltó támogatás:
II. egyéb támogatás
0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
61 916 196
támogatás
Összesen
68 795 774

%
10,00%

0,00%
90,00%
100,00%

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

47/2009.(VII. 21.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az
ÉMOP-3.1.3.-2008-0342 számú projekt -2009. július 1-jétől életbe lépett ÁFA emelés
következtében megemelkedett – önerő szükségletét biztosítja.
Az önerő biztosítására az Önkormányzat bankszámláján található számlapénz szolgál.
A tervezett projekt forrásösszetétele a Támogatási szerződéshez előkészített mellékletek alapján:
Források
Ft
%
I. saját forrás
6 609 987
10,00%
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása
6 609 987
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
I/4. egyéb forrás
I/5. egyéb saját forrást kiváltó támogatás:
II. egyéb támogatás
0
0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
59 489 877
90,00%
támogatás
Összesen
66 099 864
100,00%
A tervezett projekt forrásösszetétele az ÁFA változást követően:
Források
Ft
I. saját forrás
6 879 578
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása
6 879 578
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
I/4. egyéb forrás
I/5. egyéb saját forrást kiváltó támogatás:

%
10,00%

9

II. egyéb támogatás
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás
Összesen

0
61 916 196

0,00%
90,00%

68 795 774

100,00%

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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