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Az Egri Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezetének átalakítása.
Városgondozás Eger Kft. 2010. évi közszolgáltatási díjjavaslata.
Heves Megyei Vízmű Zrt. 2010. évi közszolgáltatási díjjavaslata.
Tájékoztató a pályázati forrásból 2010. évben megvalósuló beruházásokról.
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 5 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS

1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezetének átalakítása.
Barta Győző
Az előző testületi ülésen már tájékoztattam a Képviselőtestületet, hogy az Egri Kistérség
Többcélú Társulás munkaszervezetének átalakítása folyamatban van. Engedjétek meg, hogy az
előterjesztést felolvassam.
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Előterjesztés
a kistérségi munkaszervezet átszervezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének (a továbbiakban, mint EKTcT
Munkaszervezet) létrehozására, fenntartására és megszűntetésére a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény, a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény, illetve a tagönkormányzatok
által elfogadott Társulási Megállapodás rendelkezései az irányadóak. Az EKTcT
munkaszervezetében foglalkoztatottak jogállására a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.
Az jogi személynek minősülő Egri Kistérség Többcélú Társulása 17 tagtelepülés
közreműködésével és fenntartásában működik. Döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amit a
tagönkormányzatok
polgármesterei
alkotnak,
javaslattevő
fórumként
pedig
a
tagönkormányzatok jegyzői fogalmaznak meg jegyzőkönyvben szakmai javaslatokat. A
Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak ellátását az EKTcT elkülönült
munkaszervezete, mint egri kistérségi iroda látja el 12 fő főállású köztisztviselő alkalmazásával.
Az EKTcT Munkaszervezetének vezetője feletti munkáltatói jogokat a Társulási Tanács
gyakorolja, míg a Munkaszervezetben foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogot a
Munkaszervezet vezetője.
Az EKTcT Munkaszervezete a többcélú társulással összhangban több területen lát el feladatot.
A Munkaszervezetet az EKTcT-t alapító tagönkormányzatok polgármestereiből álló Társulási
Tanács hozta létre, az az államháztartás részét képező, önállóan működő és gazdálkodó helyi
önkormányzati költségvetési szervnek minősül, ezért létrehozására, átalakítására,
megszűntetésére és gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 2008. évi
CV. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A Munkaszervezet saját költségvetéssel,
gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel rendelkezik. Az EKTcT a Munkaszervezet útján
gondoskodik a saját költségvetésének végrehajtásáról.
Az EKTcT Munkaszervezete a 2008. évi CV. Tv. 15. §-ának rendelkezései szerint közhatalmi
költségvetési szerv, amely a Társulási Megállapodásában és az Alapító Okiratban részletezettek
szerint oktatási-nevelési feladatok szervezését (pl. pedagógiai szakszolgálat fenntartása,
logopédiai, gyógypedagógiai szolgálat, mint kötelezően ellátandó feladatok, és fejlesztési
pedagógiai szolgálat, mint önként vállalt feladat); szociális feladatok gazdálkodásának
adminisztratív vonatkozásait (szociális alapszolgáltatás, gyermekvédelmi szakszolgálat,
gyermekjóléti feladatok); központi orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések végrehajtását; állati
eredetű hulladékkezelés és hulladékgazdálkodási feladatok adminisztratív vonatkozásai kapcsán
keletkező feladatokat; belső ellenőrzési feladatokat; területfejlesztési és közművelődéssel
kapcsolatos önálló feladatokat, illetve a társulási tanácsi döntések végrehajtását látja el.
Lényeges tény, hogy az EKTcT, illetve az EKTcT Munkaszervezete semmiféle államigazgatási
hatósági jogkörrel vagy átruházott önkormányzati hatósági jogkörrel nem rendelkezik,
miután ilyen feladatok ellátását a többcélú társulások részére sem a létrehozásukat szabályozó
jogszabályi rendelkezések, sem más jogszabály azóta sem írtak elő.
A telepített feladatokat elsősorban közvetlenül nem az EKTcT Munkaszervezete, hanem más
szervezetek látják el (pl.: Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézmény). A források folyamatos
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csökkenése és a viszonylag szűk körű saját körben ellátott feladatok így ellentétben látszanak
állni a magas létszámúnak tartott alkalmazotti kör foglalkoztatásával járó előnyökkel, főként,
miután a tagönkormányzatok saját szabad forrásai is évről évre jelentősen csökkennek.
A fenntartáshoz szükséges normatívák csökkenése és a hatáskörök hiánya miatt a Társulási
Tanács legutóbbi, 2009. november 24-i ülésén javaslat merült fel az EKTcT
Munkaszervezetének racionalizálására, illetve jogutód nélküli megszüntetésére vonatkozóan oly
módon, hogy a Munkaszervezet által eddig ellátott feladatokat Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala lássa el. Eger MJV Önkormányzata a szakszerű feladatellátás
folytonosságának biztosítása érdekében önálló szervezeti egységet (Kistérségi Csoportot) hozna
létre a Polgármesteri Hivatal hivatali szervezetén belül önálló csoportvezetői megbízással
rendelkező köztisztviselő irányítása mellett. A létrehozandó Kistérségi Csoport a
Munkaszervezettel azonos módon, ám lényegesen költséghatékonyabban végezné a jelenleg az
EKTcT Munkaszervezete által ellátott feladatokat és adminisztrációs teendőket, ám ezen
túlmenően összehangolná a többcélú társulással kapcsolatosan összefüggő egyes szakirodai
tevékenységeket is.
Az EKTcT Munkaszervezet, mint közhatalmi költségvetési szerv megszűntetésének jogszabályi
feltétele a 2008. évi CV. Törvény 12. § (5) bekezdése szerint a közfeladat ellátási kötelezettség
előzetes felülvizsgálata, valamint, hogy a közfeladat további ellátásáról az alapítók más módon
képesek legyenek gondoskodni. A törvény 13. §-a egyértelműen rögzíti, hogy az átalakításról,
megszűntetésről az alapításnak megfelelő módon jogszabályban vagy határozatban kell
rendelkezni, melyet legalább 45 nappal az átalakítás, megszűntetés kérelmezett napja előtt ki
kell hirdetni. Az átalakulásról vagy megszüntetésről a Társulási Tanácsnak kell határoznia,
rendelkezni kell továbbá az EKTcT Munkaszervezet közfeladatainak jövőbeni ellátásáról,
valamint valamennyi jogáról és kötelezettségéről, ideértve annak vagyonáról és előirányzatairól
történő részletes döntést. Ezen túlmenően a Társulási Tanácsnak pontosan meg kell jelölni azt a
naptári napot, ameddig az EKTcT Munkaszervezet, mint költségvetési szerv utoljára
kötelezettséget vállalhat, annak ezen időponttól tett minden kötelezettségvállalása semmis. A
megfelelő tartalommal elfogadott átalakító vagy megszüntető okiratot a kiadás napjától
számított 8 napon belül be kell csatolni a Magyar Államkincstárhoz, amely a változásokat
átvezeti, illetve erre irányuló döntés esetén törli a költségvetési szervet a nyilvántartásból. Az
EKTcT Munkaszervezete a nyilvántartásból való törlés napján, vagy a határozatban megjelölt
napon szűnik meg.
Az EKTcT Munkaszervezete jogutód nélküli megszüntetése kapcsán kérdés a köztisztviselői
jogviszonyok vonatkozásában merül fel. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 71. § (1) bekezdése a Munka Törvénykönyvének 86/B-86/D. §-ainak alkalmazását írja
elő:
„Ha munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján
a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak,
vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) a közalkalmazottak jogállásáról vagy a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra,
a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott
munkavállaló munkaviszonya az átadás időpontjában megszűnik.
Ez esetben az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal
korábban köteles tájékoztatni a munkavállalót, a munkáltatónál képviselettel rendelkező
szakszervezetet és az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) az átadás
a) időpontjáról,
b) okáról,
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c) a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről.
Az átadó és az átvevő munkáltató köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy az
átadást követően a munkavállaló foglalkoztatását az átvevő közalkalmazotti, illetve
közszolgálati jogviszony keretében biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a további
foglalkoztatást biztosító kinevezés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot, illetve azokat a
kötelezettségeket is, amelyeknek a munkavállaló a jogviszony létesítését követően az
előmenetele, illetve a jogviszonya fenntartása érdekében köteles eleget tenni. A munkavállaló a
tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban
nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a
munkavállaló az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna
hozzá a további foglalkoztatásához.
Ha a munkavállaló további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás
napjával köteles írásban értesíteni a munkavállalót a munkaviszony megszűnéséről, valamint
köteles a munkavállaló számára a megállapított végkielégítést megfizetni. Ha a munkavállaló a
további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő munkáltató köteles a munkavállaló számára a
közalkalmazotti, illetve a közszolgálati jogviszony létesítése érdekében kinevezést adni.
Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - az
átvevő munkáltatónál határozatlan időtartamú közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyt
kell létesíteni. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes
munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevő munkáltatónál létesítendő közalkalmazotti,
illetve közszolgálati jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.
Az átvevő munkáltatóval létesített közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyra a
közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a munkavállalónak az átadó munkáltatónál eltöltött
munkaviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
Ha a kinevezéssel létesített közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony megszűnése, illetve
megszüntetése esetén a munkavállalót felmentési idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak
mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának
figyelembevételével, a közalkalmazotti, illetve a közszolgálati jogviszonyra irányadó szabályok
alapján kell megállapítani.”
A fenti jogszabályi áttekintés alapján az EKTcT Munkaszervezet esetleges megszüntetése
kapcsán az alábbi döntések meghozását kell mérlegelni (a sorrend egyben időrendiséget is
takar):
a) az EKTcT Társulási Megállapodása módosításának a tagönkormányzatok képviselőtestületei által történő jóváhagyása. A módosítást – amely a Társulás működéséhez
kapcsolódó feladatoknak az Eger MJV Polgármesteri Hivatal útján történő ellátására
vonatkozik – valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének jóvá kell hagynia, a
képviselő-testületek minősített többséggel elfogadott határozataival. A Társulási
Megállapodás módosításának ki kell terjednie a későbbiekben részletezett szervezeti,
kapcsolattartási, hatásköri (feladatköri) és finanszírozási kérdésekre is;
b) a Társulási Tanács által hozott határozat a Munkaszervezet jogutód nélküli
megszűnéséről (ezt követően a határozatnak a MÁK felé az előírt határidőben történő
bejelentése és a költségvetési szervek nyilvántartásból való törlés);
c) a feladatellátás folyamatossága biztosításának érdekében Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének előzetes rendeletmódosítása a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelete tekintetében, létrehozva és külön is
nevesítve a Kistérségi Csoportot, illetve ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal
Ügyrendjének módosítása;
d) az EKTcT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a Társulási Tanács
által a feladatellátás új szervezeti struktúrájához igazodóan;
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d) Az EKTcT által fenntartott Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézménye alapító
okiratának módosítása Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (mint pénzügyigazdálkodási feladatokat ellátó szerv) nevesítése céljából.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. tv. alapján a
Társulási megállapodásban szükséges rendezni a többcélú társulás munkaszervezeti kérdéseit, a
feladat ellátásának módját. A törvény 10. § (1) bek. szerint a társulási tanács döntéseinek
előkészítését és feladatainak végrehajtását a többcélú kistérségi társulás székhely település
önkormányzata képviselő-testületének hivatala, vagy - a többcélú kistérségi társulási
megállapodásban meghatározottak szerint - a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott
elkülönült munkaszervezete közreműködésével látja el.
A Társulási Megállapodás módosítása során az alábbi kérdések tisztázandóak, amelyek egy
részéről a módosított Megállapodásban is szükséges rendelkezni:
1. Javasolt, hogy az Eger MJV Polgármesteri Hivatalán belül az EKTcT-vel kapcsolatos
ügyeket egy önálló szervezeti egység (Kistérségi Csoport) lássa el, önálló csoportvezetői
megbízással rendelkező köztisztviselő irányítása mellett. A Csoport elsődleges feladata az
EKTcT tagönkormányzataival való kapcsolattartás, az EKTcT és a társulással kapcsolatba
kerülő külső szervezetek közötti kapcsolat biztosítása, valamint az egyes szakirodák
feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében a Többcélú Társulással összefüggő szakirodai
tevékenységek összehangolása. Kiemelt feladata lenne az önálló szervezeti egységnek, hogy
a Társulás elnöksége részére előkészítő, végrehajtó és ellenőrző funkciókat is ellátna. A
Csoport feladata lenne továbbá a Társulással kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása is.
Nem részletezendő ugyan a Társulási megállapodásban, de a Csoport mellett szükséges az
egyes szakirodák (elsősorban a Gazdasági Iroda, Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda,
Jogi és Szervezési Iroda, Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda) részéről történő
aktív közreműködés is a Társulást érintő egyes szakkérdésekben, amely szakirodák így az
EKTcT ügyeiben mátrix rendszerben dolgoznának. Természetesen az ehhez szükséges
humánerőforrást a szakirodákon és/vagy a Kistérségi Csoportnál biztosítani szükséges. A
belső ellenőrzési feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatalon belül az Ötv., Áht. és a Ber.
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell megszervezni;
2. Amennyiben a Társulás működésével kapcsolatos hivatali teendőket Eger MJV
Polgármesteri Hivatal látja el, úgy szabályozni szükséges a társulás tagönkormányzatainak,
tisztségviselőinek a hivatali szervezettel való kapcsolattartásának módját akként, hogy az
ellenőrizhető és visszakereshető legyen, a felelősség megállapíthatóságát és az
átláthatóságot, nyomon követhetőséget maximálisan biztosítsa mind az Eger MJV
Polgármesteri Hivatalának vezetői, mind pedig a Társulás tagönkormányzatai és a Társulás
elnöksége részére is. A kapcsolattartás egyes lehetőségei (elnökön, Eger MJV jegyzőjén,
Kistérségi Csoport vezetőjén keresztül) részletesen – akár ügykör szintjén is –
leszabályozhatóak;
3. A Polgármesteri Hivatalon keresztül történő feladatellátás tekintetében előzetesen
módosítani szükséges a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet, önálló szervezeti egységként nevesítve benne a Kistérségi
Csoportot. A Csoport konkrét feladatainak, hatáskörének meghatározása a Polgármesteri
Hivatal Ügyrendjéről szóló polgármesteri-jegyzői közös utasítás módosításával,
kiegészítésével volna lehetséges, amelyet megelőzően javasolt azt a Társulási Tanáccsal – a
Többcélú Társulást érintő részében – véleményeztetni;
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4. A Társulási Megállapodás olyan irányú módosításával, amely a Többcélú Társulás hivatali
feladatainak ellátását az Egri Polgármesteri Hivatalhoz telepíti, Eger MJV Önkormányzata a
feladatellátás szakmai hátterének biztosítására, a szakmaiság és jogszerűség számon kérhető
érvényesítésére vállal kötelezettséget. A működés, működtetés finanszírozása azonban
továbbra is a Többcélú Társulást, és azon keresztül a Társulást létrehozó
tagönkormányzatokat terheli. Fontos tehát, hogy a működés forrását biztosító működési
hozzájárulások a Társuláson keresztül folyamatosan, hátralékmentesen biztosíthatóak
legyenek, ennek garanciáit (pl. tagdíjszámítás alapja, tagdíjbefizetés biztosítékai, stb.) a
Társulási megállapodásban részletezni szükséges;
5. A Polgármesteri Hivatal útján történő feladatellátás esetén a Polgármesteri Hivatalt
szükséges nevesíteni az Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézményének alapító okiratában is
(mint az önállóan működő költségvetési szerv részére egyes pénzügyi-gazdasági feladatokat
ellátón önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet). Az Intézmény továbbra is a
Többcélú Társulás által alapított, fenntartói irányítási hatáskörébe és működési
finanszírozása alá tartozó költségvetési szerv marad.
6. A korábban már részletezett munkajogi jogutódlás miatt szükséges rendezni azt is – akár az
átadást megelőzően egy külön megállapodás keretében -, hogy a továbbfoglalkoztatás miatt
a Polgármesteri Hivatal oldalán kiadások merülnek/merülhetnek fel az alábbi okokból
kifolyóan:
o A továbbfoglalkoztatással érintett jogviszony későbbi megszűnése esetén a szolgálati
idő egybeszámítása miatt a Társulás munkaszervezeténél töltött idő után számított
felmentési idő után járó átlagkereset, illetve a végkielégítés arányos része
többletkiadásként jelenik meg,
o Amennyiben a Kistérségi Irodánál jelenleg foglalkoztatott köztisztviselő a
továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, úgy a jogviszonya megszüntetésével
együtt járó kiadások a Társulást terhelik,
o Amennyiben a Polgármesteri Hivatal keretein belüli továbbfoglalkoztatásnál –
amelyhez szükséges a létszám engedélyeztetése a fenntartó Eger MJV Közgyűlésével
– a jogviszony megszüntetése kapcsán létszámracionalizálás címén pályázat
nyújtható be, úgy a jogviszony megszüntetéssel együtt járó költségek egy része
megtérül, azonban a kiadások egy része nem pályázható, továbbá Eger részéről
szükséges a költségek megelőlegezése is,
o Szükséges megvizsgálni azt is, hogy a jelenlegi munkaszervezetben foglalkoztatottak
milyen juttatásokban részesülnek, illetve milyen juttatások illetik meg őket a
Polgármesteri Hivatal egységes közszolgálati rendszerében, ezeknek mi a fedezete.
7. A Kistérségi Iroda, mint költségvetési szerv megszüntetését követően az Áht.
rendelkezéseinek megfelelően a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a vagyoni jogok
és kötelezettségek tekintetében a fenntartó (azaz a Társulás) lesz, a költségvetési szerv által
vállalt kötelezettségekért való helytállás a Társulást terheli.
8. A Társulási Megállapodásban részletezett, vagy a külön megállapodásokban (pl. közös
beszerzés – közbeszerzés) a feladatellátásban részes egyes tagönkormányzatok döntései is
kihatással lehetnek a Polgármesteri Hivatal keretei között ellátott feladatokra és a
feladatellátást biztosító személyi állományra is, azaz az ilyen esetekre vonatkozóan is
javasolt szabályt felállítani. Ilyen eset lehet az, ha a települések egy része már nem vesz részt
bizonyos feladatok ellátásában, ezért a feladatellátást biztosító köztisztviselő
továbbfoglalkoztatása a Polgármesteri Hivatal keretein belül szükségtelenné válik.
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Az átszervezés létszám-gazdálkodási és pénzügyi-gazdasági aspektusai:
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének integrálása Eger város
Polgármesteri Hivatalához a jelenlegi 12 fő helyett 9 fővel ellátható lenne úgy, hogy a
munkaszervezet elkülönült egységként működhetne. A jelenleg meglévő feladatok szakszerű
ellátását az érintett szakirodák munkája segítené (Oktatási, Szociális, Jogi). A gazdálkodási
feladatokat a Gazdasági iroda végezné. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében külön
fejezetben szerepelne az EKTcT költségvetése, melynek jóváhagyása a Társulási Tanács
feladata és hatásköre. A könyvelés elkülönülten történne, hasonlóan a Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás jelenleg is működő rendszeréhez. A gazdálkodáshoz külön
bankszámla állna rendelkezésre. A 3 fős csökkenés várhatóan mintegy 9-10 millió Ft-os személyi juttatás és járuléka - megtakarítást jelentene. További megtakarítások keletkezhetnek a
dologi kiadásoknál is, elsősorban az üzemeltetésben. Az inkasszó jogosultságot a város
fenntartaná magának a működőképesség biztosítása érdekében.
Nem változna a belső ellenőrzés rendszere, továbbra is 5 fő látná el a feladatot az ellenőrzési
vezető szakmai irányításával. A törvényben előírt ellenőrzési kötelezettség EMJV
önkormányzatának 37 intézményére, a kistelepülések 26 önkormányzati intézményére, valamint
a Társulás 2 intézményére terjed ki.
EMJV Polgármesteri Hivatala és szervezetei ellenőrzésére 1 fő rendelkezésre állása szükséges.
Eger 36 intézménye (20 tagintézménnyel kiegészülve) ellenőrzési feladatainak ellátására – a PM
ajánlás szerinti 14 intézmény/fő figyelembe vételével – minimálisan 2,5 fő belső ellenőrt kellene
biztosítani.
A települési önkormányzatok és a társulás 28 intézménye ellenőrzését végző 2 fő kapacitás
kevés, ha figyelembe vesszük, hogy a belső ellenőrzési vezetői feladatok jogszabályi előírásnak
megfelelő teljes körű ellátása 1 fő munkaidejének 50 %-át igényelné (tapasztalat). A teljes belső
ellenőri kapacitás a jelenlegi intézmény-szerkezet belső kontrollrendszerének vizsgálatához
minimálisan szükséges, jól szervezhetők az ellenőrzések abban az esetben, ha nem különül el
Eger és a többi önkormányzat ellenőrzése, a kapacitás együtt tervezhető. Az eljárásrend
jogszabályi háttere a Ber. módosításával megoldott, valamint az elkészített „Megállapodás a
belső ellenőrzési feladatok ellátására” tervezet végrehajtásával egységessé tehető. A községek
belső ellenőrzésébe Eger nem kíván belefolyni, a települési jegyzők közreműködésével és
kontrolljával történne a feladatellátás. A normatíva lehívását ez a megoldás továbbra is lehetővé
teszi a jogszabályi előírások alapján.
Az ellenőrökön kívül egy területfejlesztési ügyintéző, egy oktatási területért felelős, egy
gazdálkodási feladatokat végző szükséges. A Társulási Tanács és a bizottságok munkájának
előkészítéséhez szintén szükség van egy fő létszámra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az EKTcT döntéseinek előkészítését és feladatainak
végrehajtását érintően a szakszerű feladatellátás biztosítása céljából a Kistérségi Iroda
költségvetési szerv megszüntetése, továbbá a feladatellátásnak a továbbiakban az Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala útján történő ellátása tárgyában készült előterjesztést
áttanulmányozni és megtárgyalni szíveskedjen a további intézkedések és meghozandó döntések
alapos előkészítésének indíthatósága érdekében.
Szarvaskő, 2009. december hó 04.
Barta Győző
Polgármester
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Barta Győző
A mostani döntésünk még csak a munka elindítását határozza el, melyhez egyszerű
szavazattöbbség is elegendő. A végleges döntést, majd a az előkészített anyagok tükrében kell
meghoznunk, kétharmados többséggel és az összes tagönkormányzatnak. Ha egy képviselő
testület nem fogadja el, akkor a jelenlegi kistérségi döntési mechanizmus alapján, nem
valósítható meg az iroda átszervezése. A végleges döntés során már a közös vagyon kérdése is
felmerül, illetve a személyi állomány kérdése is.
Határozati javaslat (egyszerű szavazattöbbség):
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi
munkaszervezet átszervezéséről szóló előterjesztést, és az abban foglaltakat támogatva felkéri az
Egri Kistérség Többcélú Társulásának elnökségét, hogy a Kistérségi Iroda költségvetési szerv
megszüntetése, és a munkaszervezeti feladatok Eger MJV Polgármesteri Hivatala útján történő
ellátására vonatkozóan a szükséges dokumentumok és döntések előkészítését kezdje meg, és
azokat jóváhagyás végett – a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásával
egyidejűleg – a polgármester útján terjessze a tagönkormányzatok képviselő-testületei elé.
Felelős: Barta Győző polgármester a jelen
határozat közléséért
Határidő: a határozat meghozatalától számított
3 munkanapon belül

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

68/2009.(XII. 08.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kistérségi
munkaszervezet átszervezéséről szóló előterjesztést, és az abban foglaltakat támogatva
felkéri az Egri Kistérség Többcélú Társulásának elnökségét, hogy a Kistérségi Iroda
költségvetési szerv megszüntetése, és a munkaszervezeti feladatok Eger MJV
Polgármesteri Hivatala útján történő ellátására vonatkozóan a szükséges dokumentumok
és döntések előkészítését kezdje meg, és azokat jóváhagyás végett – a Társulási
Megállapodás módosításának jóváhagyásával egyidejűleg – a polgármester útján terjessze
a tagönkormányzatok képviselő-testületei elé.

Felelős: Barta Győző polgármester a jelen
határozat közléséért
Határidő: a határozat meghozatalától számított
3 munkanapon belül
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2. Városgondozás Eger Kft. 2010. évi közszolgáltatási díjjavaslata.
Barta Győző
Még egyszer tisztelettel köszöntöm a testületi ülésre meghívott vendégeinket Rittenbacher Ödön
igazgatóurat és Dávid Tamás urakat. Szeretném ismertetni a Városgondozás Eger Kft. által
összeállított előterjesztést a 2009. évi szolgáltatásról és a 2010. évi díjjavaslatról.
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!
Szarvaskő Község Önkormányzata és a Városgondozás Eger KFT között érvényben lévő
’Közszolgáltatási szerződés ’ értelmében a 2009. évi szolgáltatási tapasztalatokról és a 2010. évi
közszolgáltatási díj javaslatról az alábbiakban tájékoztatom:
2009. január 1.-től 2009. június 30-ig a településen a kommunális szilárd hulladék kezelését a
közterületen elhelyezett 4,5 m3-es zárt konténerek ürítésével végeztük.
2009. július 1-től bevezettük a kukás hulladékgyűjtést a Tisztelt Önkormányzat által megadott
bel- és külterületi ingatlanoknál. A gyűjtés bevezetésével párhuzamosan a konténereket (a
temetőnél elhelyezett kivételével) elszállítottuk.
A Városgondozás Eger Kft a lebonyolításhoz rendelkezésre bocsátott:
- 150 db 120 literes
- 35 db 60 literes kukát, 1200 db matricás zsákot.
A hulladékszállítást 161 db ingatlannál kukás formában rendelték meg, valamint 650 db
matricás zsákot értékesítettünk.
Tavasszal elvégeztük a települési lomtalanítást.
A szelektív hulladékgyűjtéshez műanyag zsákokat adtunk a lakosságnak, és havonta 1
alkalommal begyűjtöttük a hulladékot.
A településen keletkezett és összegyűjtött kommunális hulladékot 2009. július 16.-tól az egri
átrakó állomásra szállítottuk, ahonnan ártalmatlanításra a Hejőpapi-ban lévő hulladéklerakóra
kerül.
A 2009. július 16.-tól október 30-ig begyűjtött hulladék mennyisége: 30 804 Kg
A közszolgáltatási szerződés 12. 6. – „ … a 2010-es évre a közszolgáltatás díja, legfeljebb a
2010. évre megállapított Eger városi díj mértékéig emelkedhet” - pontjában meghatározottak
figyelembevételével alakítottuk ki javaslatunkat a Szarvaskő Község Önkormányzata képviselőtestületének 9/2009. (V. 12. ) számú rendelete 2 sz. mellékeltére, / jelen levélhez mellékelve /.
Tisztelt Polgármester úr is bizonyára értesült arról, hogy az átrakón meghatározott hulladék
átvételi díj a 2009. évi 5.200,- Ft/ tonnáról 2010. évben 8.000,- Ft/ tonnára emelkedett / 54 % /.
A szolgáltatási díjban a jelentős ártalmatlanítási díjváltozást javaslatunk szerint csak kisebb
mértékben érvényesítjük és figyelembe vettük azt, hogy az Egerben végzett szolgáltatás
tartalmazza a zöldhulladék évi egyszeri begyűjtését és a hulladéklerakó bezárását követő
fenntartási költségeket.
Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy javaslatunkat fogadják el.
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2. számú melléklet

Hulladékkezelési közszolgálati díjak
2010. január 1.-től 2010. december 31.-ig
Ürítési díjak
Tárolóedény típusa

(1 ürítés)
nettó

bruttó

Félévre számítva
(26 ürítés)

Egy évre számítva
(52 ürítés)

nettó

bruttó

nettó

bruttó

120 literes kukaedény

295 Ft

369 Ft

7.676 Ft

9.595 Ft 15.352 Ft

19.190 Ft

60 literes kukaedény

227 Ft

284 Ft

5.908 Ft

7.385 Ft 11.816 Ft

14.470 Ft

heti 2 db * 26 hét
60 literes zsák
Konténer

156 Ft
10 432Ft

195 Ft

heti 2 db * 52 hét

8.112 Ft 10.140 Ft 16.224 Ft

20.280 Ft

13 040Ft

Barta Győző
Kérem a Városgondozás Eger Kft. vezetőit, amennyiben kívánják, egészítsék ki javaslatukat.
Rittenbacher Ödön
A díjemelési javaslat a 2009. évhez képest a 120 literes kukaedényt tekintve éves szinten 13,5%os emelést jelent. Egerben 2010-től egy 120 literes gyűjtőedény egyszeri ürítése nettó 328 Ft,
azaz bruttó 410 Ft-ba fog kerülni. Egerben a szolgáltatás több plusz elemet is tartalmaz, mint
például a szelektív gyűjtőszigetek, a zöldhulladék gyűjtés, stb…ezekre Szarvaskőben nincs
külön szükség. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Szarvaskőben, több mint 1 millió Ft
értékben bocsátottunk rendelkezésre edényeket. Az átállás a kukás szállításra zökkenőmentesen
ment, természetesen nem volt könnyű az évek óta kialakult szokáson változtatni. Remélem
kölcsönösen elégedettek leszünk az új renddel.
Barta Győző
A kezdeti időszaktól eltekintve elfogadta a lakosság az új szállítási rendet. Örömünkre szolgál,
hogy nem szaporodott meg az illegálisan lerakott szemét az erdők alatt, és a volt konténerek
helyén. Azt hallottuk, hogy az egri árakhoz képest a szarvaskői jóval kedvezőbb, de szeretném
megkérdezni az Igazgató urat, hogy állunk az országos átlaghoz képest?
Rittenbacher Ödön
Nettó árakat mondok, amit meg lehet nézni a KSH honlapján. 2009. januárjában átlagosan az
országban 286Ft volt egy kuka ürítési díja, év közbe a lerakók bezárása miatt többször is
emelkedett ez az ár, ami szeptemberre 342 Ft-ra változott és én most a 2009-es évről beszélek.
Országos átlagot tekintve elmondható, hogy alulról súroljuk a középmezőnyt. Természetesen
nem szabad a számok bűvöletébe esni, hiszen a szolgáltatás színvonala befolyásolja az árat. Az
ország azokon a részein lehet olcsóbban tartani az árat, ahol a település rendelkezik saját lerakó
állomással, esetleg saját maga üzemelteti, vagy földrajzilag viszonylag közel helyezkedik el
hozzá. Hiszen nem mindegy, hogy mennyi a szállítási díj. Sajnos Heves megyében egyetlen
lerakó sem működik.
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Barta Győző
A Hulladékgazdálkodási Társulás által előírt 300 kg/fő/év szemétmennyiséggel, hogy állunk,
hiszen ha nem tudjuk a megadott mennyiséget teljesíteni esetleg pótdíjat kell fizetnünk?
Rittenbacher Ödön
Nem szükséges településenként a 300 kg-ot teljesíteni, a 15 település, amin szolgáltatunk
átlagosan teljesül a 300 kg.
Lőrincz József
Mérhető-e az elszállított mennyiség? Látható-e, hogy jelentősen csökkent az elszállított
mennyiség?
Dávid Tamás
Főleg becsült adataink vannak, de egy biztos a 25-ös út mellett lerakott hulladék után most már
nem a településnek kell fizetnie. Egyébként a mennyiség főleg Szarvaskő esetében változó, az
üdülési időszakban, és nyáron magasabb.
Benkó Dániel
A szelektíven gyűjtött hulladékot díjmentesen veszik át?
Rittenbacher Ödön
Átrakási díjat nem kell érte fizetni, de sajnos még így sem nyereséges a szelektív gyűjtés. Kis
mennyiség keletkezik, ami viszonylag nagy munkával gyűjthető. A zsákos gyűjtés viszonylag
tiszta, de a szigeteken gyűjtött szelektív hulladék 60-70 %-os tisztaságú, tehát még válogatni
kell.
Barta Győző
Ha nincs több kérdés, kérem a képviselőtestületet, mérlegelje a javaslatot és rendelkezzen a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint
a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 9/2009. (V. 12.)
számú rendeletének módosításáról. Aki a díjjavaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a díjjavaslatot a képviselő testület 5 igen szavazattal
elfogadta.
A képviselő testület 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta az alábbi
rendeletmódosítást.
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2009. (XII. 08.) számú rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról,
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
10/2009. (V. 12.) számú rendeletének módosításáról.
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2. számú melléklet

Hulladékkezelési közszolgálati díjak
2010. január 1.-től 2010. december 31.-ig
Ürítési díjak
Tárolóedény típusa

(1 ürítés)
nettó

bruttó

Félévre számítva
(26 ürítés)

Egy évre számítva
(52 ürítés)

nettó

bruttó

nettó

bruttó

120 literes kukaedény

295 Ft

369 Ft

7.676 Ft

9.595 Ft 15.352 Ft

19.190 Ft

60 literes kukaedény

227 Ft

284 Ft

5.908 Ft

7.385 Ft 11.816 Ft

14.470 Ft

heti 2 db * 26 hét
60 literes zsák

156 Ft

Konténer

10 432Ft

195 Ft

heti 2 db * 52 hét

8.112 Ft 10.140 Ft 16.224 Ft

20.280 Ft

13 040Ft

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendeletben meghatározott díjat 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
Barta Győző
Polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

3. Heves Megyei Vízmű Zrt. 2010. évi közszolgáltatási díjjavaslata.
A KÖZÜZEMI VÍZMŐBİL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT ÉS
A KÖZÜZEMI CSATORNAMŐ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDİ
2010. ÉVI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA

(előterjesztés a települési önkormányzatok - mint árhatóságok - részére)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. alapján az egészséges
ivóvízellátásról és a csatornázásról a települési önkormányzat köteles gondoskodni.
Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII.
törvény 1994. év január 1. napjától a települési önkormányzat - mint árhatóság – hatáskörébe
utalta az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, szennyvízelvezetés,
tisztítás és kezelés díjának megállapítását.
A törvény 10. §.-a alapján a hatósági ár megállapítása hivatalból, vagy az árat érvényesítő
vállalkozó kérelmére történhet.
A hatósági ár megállapítója a kérelem, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított harminc
napon belül köteles az ármegállapítást közzétenni, vagy a kérelem elutasításáról a kérelmezőt
értesíteni.
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A 8. §. (1) bekezdése értelmében a hatósági árat úgy kell megállapítani, hogy a vállalkozó
ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson.
Veszteséges ármegállapítás esetén a szolgáltató kénytelen az árhatóság felé a díjkülönbözetet
érvényesíteni.
A megállapított árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell közzétenni,
melyben rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép érvénybe, e rendelkezésnek
visszamenőleges hatálya nem lehet /11. §. (1) bek./.
A lakosságot közvetlenül érintő hatósági ár változtatásáról az ár megállapítója legkésőbb az
érvénybelépésével egyidejűleg köteles a lakosságot tájékoztatni (15. §.)
Kérem, hogy a vonatkozó jogi szabályozás és az igazgatóság mellékelt árképzési javaslata
alapján szíveskedjenek a 2010. évi szolgáltatási díjat megállapítani.
E g e r, 2009. október 28.
Dr. Bánhidy Péter
vezérigazgató

Tisztelt Árhatóság!
Társaságunk díjjavaslatai – a kialakult és az Igazgatóság által elfogadott gyakorlat alapján – a
központilag közölt inflációs előrejelzéseken alapulnak.
Díjjavaslatunk elkészítésekor már rendelkezésünkre állt a Magyar Víziközmű Szövetség
központi ajánlása a 2010. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához. (1.sz.
melléklet)
2008. év II. félévétől az egyre mélyülő gazdasági válság hatása társaságunknál többek között a
megváltozott fogyasztói magatartásban érzékelhető. Elsősorban több jelentős intézmény,
fogyasztó, továbbá nagyüzem átszervezése, termelés visszaesése illetve felszámolása 2008. év
végére 5 %-os fogyasztáscsökkenést eredményezett.
Ennek hatására a 2008. október 28-i rendkívüli Közgyűlésen a tulajdonosok kiegészítették a
korábban használatos díjszámítási képletet a fogyasztási árindexszel. A határozat szerint a
fogyasztáscsökkenésből származó veszteség egy részét az Igazgatóság által meghatározott
mértékben a díjképzésnél figyelembe lehet venni, a másik részét a Társaságnak kell
kigazdálkodnia.
2009. évre társaságunk további 5 %-os visszaesést prognosztizált. Az Igazgatóság a
fogyasztáskiesés 50 %-ának (2,5 %) érvényesítése mellett döntött a 2009. évi díj
megállapításánál. A fennmaradó 2,5 %-os árbevétel kiesést részvénytársaságunk a állandó
költségek további csökkentésével ellensúlyozta.
A 2010. évben várhatóan újabb 5 %-os fogyasztáscsökkenéssel kell kalkulálnunk. Társaságunk
vállalja az Igazgatóság döntésével egyetértve, hogy a lakosság terheinek enyhítésére még
szigorúbb költséggazdálkodást folytat. A hatékonyság további növelése érdekében a
fogyasztáscsökkenés várható alakulásának csak ¼ részét (1,25 %-ot) vesz figyelembe a
díjképzésnél.
A további 3,75 %-os árbevétel kiesésre egy újabb költségszigorítási tervet dolgoz ki és
alkalmaz.
Társaságunknak már 2008. évben közel 200.000 eFt-os bevétel kiesést kellett kigazdálkodnia.
Az ekkor megkezdett folyamatokat sikerült továbbvinni a következő évben is. Ezt szeretnénk
folytatni a 2010. évben a következők segítségével:
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• a Társaság szervezeti felépítésének racionalizálása, melynek keretében átszervezéseket
hajtottunk végre a létszám optimalizálása miatt (a létszámleépítés kapcsán a humánusabb
megoldást választotta Társaságunk a korengedményes nyugdíjazásokkal),
• az ivóvízveszteség feltárási program folytatása külső cégek bevonásával, elsősorban a
változó (energia, anyag, fenntartás) költségek csökkenését eredményezi,
• a szivattyúcsere program folytatása a villamos energia megtakarítás elősegítésére,
• az üzemanyag felhasználás növekedését a futásteljesítmények csökkentésével (e-petrol
rendszer használatával, GPS-ek beépítésével) kívánjuk kompenzálni,
• a szennyvíztisztító-telepek műszerezettségének fejlesztésével, új műszaki megoldásokkal
igyekszünk javítani a kibocsátott szennyvíz kémiai és biológiai paramétereit (szennyvízbírság
és vízterhelési díj csökkenése),
• az iszapszállítás költségének csökkentése nagy (35 m3-es) szállítójárművek alkalmazásával,
• folytatjuk az alapanyagok felhasználásának ellenőrzését és a beszállítók versenyeztetését,
valamint a kisebb költségarányt képviselő segédanyagok beszállítói körének felülvizsgálatát.
Ezek szerint a két javaslat a következő:
1. javaslat
IVÓVÍZDÍJAK (Ft/m3)
számított díj
Egri Üzemegység (2009. év)
(2010. év)

242,54
256,86

kerekített
bruttó díj
nettó díj:
243,00
291,60
257,00
321,25
5,58%-os díjemelés

CSATORNADÍJAK (Ft/m3)
számított díj
Egri Üzemegység (2009. év)
(2010. év)

169,01
178,64

kerekített
bruttó díj
nettó díj:
169,00
202,80
179,00
223,75
5,92%-os díjemelés

2. javaslat
IVÓVÍZDÍJAK (Ft/m3)
Üzemegységek
Egri Üzemegység (2009. év)
(2010. év)

számított díj
254,23
268,49

kerekített
bruttó díj
nettó díj:
254,00
304,80
268,00
335,00
5,51%-os díjemelés

CSATORNADÍJAK (Ft/m3)
Üzemegységek
Egri Üzemegység (2009. év)
(2010. év)

számított díj
177,16
187,10

kerekített
bruttó díj
nettó díj:
177,00
212,40
187,00
233,75
5,65%-os díjemelés
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Barta Győző
A két díjjavaslat között a különbség, hogy a második díjban, a szolgáltatási díjon felül lehetőség
van fejlesztési költséghányad képzésére is. Az önkormányzat részére tehát, ez fedezetet
biztosíthat a víz és szennyvízágazati beruházásokhoz szükséges pályázati önerőre, valamint a
felvett hitelek tőketörlesztésére, kamat visszafizetésére. Ha jól emlékszem tavaly az alacsonyabb
javaslatot fogadtuk el. A Vízmű vezetésével egyeztetve, azt a tájékoztatást kaptam, hogy a
második díjjavaslatnak gesztusértéke van, tehát esetleges beruházásainkhoz, például az almári
vízbázishoz való kapcsolódás, vagy a temetőhöz fagyhatár alatti vízvezetéshez is kérhetnénk
segítséget. Nincs nagy különbség a két díjjavaslat között. Tavasszal egyébként így is beruházás
valósul meg Szarvaskőben, egy tartalékkút fúrását tervezik, ami nem fog több vízmennyiséget
jelenteni, de üzembiztosabb lesz a vízellátás.
Bankó Dániel
A második díj elfogadása nem jelentene havi 100-200 Ft-nál többet családonként.
Barta Győző
Kérem a képviselőtestületet, mérlegelje a két javaslatot és rendelkezzen a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak
megállapításáról szóló 2/2002.(XI. 19.) rendelet módosításáról. Aki az első díjjavaslatot kívánja
elfogadni, kézfelemeléssel jelezze.

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy az első díjjavaslatot a képviselő testület 3 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett nem fogadta el.
Kérem a képviselőtestületet, aki a második díjjavaslatot kívánja elfogadni, kézfelemeléssel
jelezze.

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a második díjjavaslatot a képviselő testület 5 igen szavazattal
elfogadta.
A képviselő testület 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta az alábbi
rendeletmódosítást.
Szarvaskő Község Képviselő Testületének 17/2009 (XII. 08.) számú rendelete a közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
díjak megállapításáról szóló 2/2002.(XI. 19.) számú rendelet módosításáról.
1.§
Jelen díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Zrt. által Szarvaskő község területén végzett
közszolgáltatásra érvényes
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1. Az ivóvízdíj :
2. A csatornadíj:

Nettó: 268,00 Ft/m3
Nettó: 187,00 Ft/m3

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendeletben meghatározott díjat 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

Barta Győző
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

4. Tájékoztató a pályázati forrásból 2010. évben megvalósuló beruházásokról.
Barta Győző
A közbeszerzési eljárás második fordulójának bírálata december 01-én megtörtént. Időben
beérkeztek az ajánlatok, egy céget kellett hiánypótlásra felszólítani, amit ők időben pótoltak.
Két ajánlat érkezett a Tölgyfa út és Fő út melletti járdaépítésre, illetve egy ajánlat érkezett a
temető ravatalozó építésre. Az első közbeszerzési eljáráshoz képest összességében 5 millió Ft-tal
kedvezőbb ajánlatot kaptunk.
A beruházással kapcsolatos legfontosabb információkat nyilvánosságra kell hoznunk, amik a
következők:
„Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése”
ÉMOP-3.1.3-2008-0342
Kivitelezés ideje: 2009. június 01. – 2010. június 30.
Kedvezményezett:
Szarvaskő Község Önkormányzata (3323 Szarvaskő, Rákóczi utca 1.)
Kivitelezők:
magasépítés: Borsod-Bau 2000 Kft. (3780 Ládbesenyő, Rákóczi u. 11.)
mélyépítés: COLAS ÚT Zrt. Egri Területi Igazgatóság (3300 Eger, Deák Ferenc u. 49.)
Tervezők:
magasépítés: Egri Építész Iroda Kft. (3300 Eger, Dobó utca 18.)
mélyépítés: SZTRÁDA Tervező és Építő Kft. (3300 Eger, Klapka György utca 1/B.)
Közreműködő Szervezet:
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Projektmenedzsment:
KRODA Pályázati Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
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Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 59 489 877 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Barta Győző
A Tölgyfa út építésével a COLAS Út Zrt-t bízzuk meg. A temetőhöz vezető út, a ravatalozó és az
urnafal építésre a BORSOD BAU Kft. kapott megbízást. A kivitelezés idejére a 2010. június 30át jelölték meg. Maga az építkezés remélhetőleg 2010. május 31.-ig befejeződik, majd a
pénzügyi elszámolás következik.

5. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Az utolsó testületi ülést 2009. december 29-ére terveztük. Szeretném, ha az utolsó testületi
ülésen elfogadnánk a 2010. évi rendezvénytervünket, és a 2010. évi naptár is jó lenne, ha
januárban nyomdába kerülne.
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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