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Köszönti a megjelent képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Hermann Györgyi
Jegyző Asszonyt.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 3, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi
anyagot írásban megkapták. Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás

3 igen szavazattal elfogadásra került

1. Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet
tervezete az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, a központi
támogatások elszámolásáról és a 2012. évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E. M.J. V. Gazdasági Iroda
vezetője
Barta Győző
I. Szarvaskő Községi Önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése
Szarvaskő Önkormányzata 2012. évi eredetileg tervezett költségvetési mérleg főösszege
41.610 E Ft volt, amely év közben 51.363 E Ft-ra módosult elsősorban pénzmaradványból,
valamint központi költségvetési előirányzatokból és támogatásértékű működési
bevételből, amelyet eredeti előirányzatként nem terveztünk.
Az önkormányzati bevételekből 45.110 E Ft teljesült, amely a módosított előirányzat 87,83
%a-a. A helyi önkormányzat működési költségvetésének bevételi teljesítése 94,85%-os,

míg a felhalmozási célú költségvetési bevételek 38,71%-ban teljesültek. A kiadások 32.771 E
Ft-os összegűek voltak, amely 63,80%-os pénzügyi teljesítést jelent. A bevételek 12.203 E
Ft-tal haladják meg a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül számított kiadások éves
teljesítési összegét. A felhalmozási kiadások teljesítése 63,87%-os.
Az év folyamán az önkormányzat költségvetési egyensúlya biztosított volt, likviditási
problémák nem jelentkeztek. Hitel felvételére nem került sor.
II. Bevételek alakulása
1. Szarvaskő önkormányzat működési bevételeinek 4.000 Ft-os előirányzatából 2012.
évben 4.805 E Ft-os bevétel realizálódott, melyből 1.894 E Ft a bérleti díjbevétel. Az
önkormányzat bankszámláján lekötött pénzeszközből 2.879 E Ft kamatbevétel
keletkezett.
2. Helyi adóbevételekből 2012. évben 5.108 E Ft bevételt tervezett az önkormányzat,
amelynek 127,35%-a folyt be december 31-ig, legnagyobb összegű 3.280 E Ft-tal a
helyi iparűzési adóból származó bevétel, de jelentős összegű, (1.022 E Ft) volt a
kommunális adóbevétel is.
Az adóbevételekhez kapcsolódó összes tartozás állomány 78,3%-át a vállalkozások
adótartozásai adják. Továbbra is kedvezőtlenül hat, hogy magas a felszámolásban
érintett vállalkozások „bedőlt” adótartozásának aránya, ami folyamatosan
emelkedő trendet mutat. Az összes hátralék állomány 55,2%-az ilyen jellegű
követelés. A felszámolási eljárás megindulását követően az önkormányzati
adóhatóságnak már semmiféle ráhatása nincs a tartozások megtérülésére, így nagy
valószínűséggel, ezekről az összegekről majd le kell mondania az
önkormányzatnak.
Követeléskezelés és végrehajtási cselekmények következtében 2 003 E Ft tartozás
beszedése valósult meg, azaz az adóbevételek 13,7%-a valamilyen
kényszercselekmény, vagy felszólítás hatására rendeződött.
3. Átengedett központi adók:
Az SZJA helyben maradó részének 4.703 E Ft-os előirányzata átutalásra került. A
települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére 5.831 E Ftot kapott az önkormányzat. A gépjárműadóból tervezett 2.030 E Ft-os
előirányzatból 2.505 E Ft bevétel folyt be.
4. Támogatásértékű működési bevételként és működési célú átvett pénzeszközként
6.992 E Ft-ot terveztünk, mely év közben 7.806 E Ft-ra módosult. A 9.183 E Ft-os
teljesítés többek között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területalapú
támogatásából, az Egri Kistérség Többcélú Társulásától kapott pénzeszközökből,
turisztikai célú támogatásból származott, de jelentős összeget, 1.160 E Ft-ot kapott
az önkormányzat a közfoglalkoztatással összefüggésben is.

5. Központi költségvetési támogatások:
A településnek központi költségvetési támogatásként 8.571 E Ft járt. Normatív
állami hozzájárulásként 6.568 E Ft, egyes szociális feladatok kiegészítő
támogatásaként 1.728 E Ft jóváírása történt meg az önkormányzat számláján.

III. Kiadások alakulása
1. Településüzemeltetési feladatok:
2012. évben is kiemelt fontosságú volt a településüzemeltetés színvonalának
megőrzése. A közterület fenntartásra tervezett 1.000 E Ft-os előirányzatból 298 E Ft, a
mezőgazdasági területek gondozására tervezett 2.085 E Ft-ból 997 E Ft került
felhasználásra. A közvilágítási kiadások 1.800 E Ft-os előirányzata 98,83%-os pénzügyi
teljesítést mutat. A virágosítással, parkosítással összefüggő kiadások 443 E Ft
összegben teljesültek.
Az idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 3.500 E Ft-ot terveztünk, mely az év
során 4.107 E Ft-ra nőtt. 2012. december 31-ig az előirányzat 80,86%-ban felhasználásra
került.
2. Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység:
Az önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenységre tervezett eredeti előirányzat
14.576 E Ft volt, amely az év során 15.203 E Ft-ra növekedett pénzmaradványból. A
személyi jellegű kiadások előirányzatának felhasználása 69,12%-os, míg dologi
kiadásokra az előirányzat 99,25%-a került igénybevételre.
3. Segélyek:
A segélyekre eredetileg tervezett 3.720 E Ft-os előirányzat az év során 3.215 E Ft-ra
módosult. A 2012. évi teljesítés 85,85%-os, legnagyobb összegű 930 E Ft-tal a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összeg, de jelentős összeget, 729 E
Ft-ot fizetett ki az önkormányzat normatív ápolási díjra is.
4. Beruházási, felújítási kiadások:
A szennyvízhálózat és ivóvízhálózat tervezési költségeire 114 E Ft-ot, a bérbeadott
ingatlannal kapcsolatos beruházásokra 770 E Ft-ot, a turisztikai attrakciók pályázat
kiadásaira pedig 3.241 E Ft-ot fordított az önkormányzat.
5. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési
megállapodás alapján 2012. évben az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb
feladatokért a település 3.600 E Ft-ot utalt át a megyei jogú városnak. A település tagja
az Egri Kistérség Többcélú Társulásnak, valamint részt vett az Eger és Körzete

Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban. Az ezzel kapcsolatban felmerült tagdíj
hozzájárulásokat a 2012. év kiadásai között teljesítettük. A civil szervezeteket 350 E Fttal támogatta az önkormányzat 2012. évben.

6. Tartalékok:
A tartalékok tervezésénél fontos szempont volt, hogy az év közben felmerülő és adott
címszámon nem tervezett fejlesztési, illetve egyéb önkormányzati feladatra megfelelő
forrást biztosítsunk. A fentiek alapján 200 E Ft-ban általános tartalék, míg 908 E Ftban céltartalék került tervezésre. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
tartalék év közben 7.071 E Ft-ra módosult, elsősorban pénzmaradványból.
IV. Pénzmaradvány alakulása
Szarvaskő Község Önkormányzata az előző évek működési pénzmaradványából 490 E Ftot, míg a felhalmozási célú pénzmaradványból 2.500 E Ft-ot használt fel. A 2012. évi
módosított pénzmaradvány 12.019 E Ft, melyből 1.058 E Ft kötelezettséggel terhelt
működési célú, 995 E Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú pénzmaradvány. A
feladatra előirányzott működési célú pénzmaradvány 8.836 E Ft, míg a felhalmozási célú
szabad pénzmaradvány 1.130 E Ft.
V. A vagyon alakulása
Az önkormányzat 2012. évi mérleg főösszege 927.516 E Ft, melyből a befektetett eszközök
értéke 871.724 E Ft. A gépek, berendezések december 31-i mérleg szerinti értéke 2.295 E Ft,
az önkormányzat immateriális javainak értéke 175 E Ft. A mérlegben szereplő 600 E Ft-os
részesedés az önkormányzat Heves Megyei Vízmű RT-BEN lévő tulajdonosi részesedése.
Az önkormányzat 2012. évi záró pénzkészlete 51.541 E Ft. A kötelezettségek 2.705 E Ft-ra
növekedtek az előző évi 975 E Ft-hoz képest, melyből 2.128 E Ft a szállítókkal szembeni
tartozás összege, a helyi adó túlfizetések miatt pedig 546 E Ft-os kötelezettsége van az
önkormányzatnak.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel? Mivel nincs, kéri, hogy szavazzanak.
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került

Szarvaskő Községi Önkormányzat 5/2013. (IV. 24.) rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, a központi támogatások
elszámolásáról és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

1.§

A Képviselő-testület Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.
(II.15.) rendeletével megállapított 2012. évi költségvetés zárszámadását a következő
főösszegek szerint hagyja jóvá:
1. bevételi főösszeg

45.110 Ezer forint

ezen belül:
a. működési célú bevétel
b. felhalmozási célú bevétel
2. kiadási főösszeg

42.610 E Ft
2.500 E Ft

32.771 Ezer forint

ezen belül:
2.1 működési célú kiadások

28.646 E
Ft

ebből:
a.
személyi juttatások
6.732 E Ft
b.
munkaadókat terhelő járulékok és 1.820 E Ft
szociális hozzájárulási adó
c.
dologi kiadások
12.264 E Ft
d.
egyéb működési célú támogatások
7.966 E Ft
e.
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
-136 E Ft
2.2 felhalmozási célú kiadások

4.125 E Ft

ebből:
a.
beruházási kiadások

4.125 E Ft

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

Helyi önkormányzati működési bevételek
Helyi adók bevétele
Átengedett központi adók
Támogatásértékű működési bevétel
Központi költségvetési támogatás
Előző évek pénzmaradványa
2011. évi normatív elszámolás különbözete

4.805 E Ft
6.505 E Ft
13.039 E Ft
9.183 E Ft
8.571 E Ft
2.990 E Ft
17 E Ft

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

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

5.428 E Ft
3.321 E Ft
11.960 E Ft
151 E Ft
2.760 E Ft
4.125 E Ft
5.156 E Ft
6 E Ft
-136 E Ft

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A 2012. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti
bontásban a 3. mellékletben szerepel.
3. §
A normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások
elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok
alapján a normatív állami hozzájárulás eltérés -79 E Ft.
4. §
A Képviselő-testület a 2012. évi módosított pénzmaradvány összegét 12.019 E Ft-ban
hagyja jóvá az 5. mellékletben foglalt részletezés alapján.
5. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa összegét 12.019 E Ftban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.)
b.)
c.)

Működési költségvetés:
ebből: személyi juttatások
Tartalékok
Beruházások

1.058 E Ft
145 E Ft
9.966 E Ft
995 E Ft

(2) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások
előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló rendelet szabályai az irányadók.
6. §
Az Önkormányzatnál 1 fő köztisztviselő és 1 fő munka törvénykönyv szerinti létszámkeret
került megállapításra. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 3 főben hagyta jóvá a
Képviselő-testület.
(1)

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

(2)

Az önkormányzati vagyon 2012. december 31-i állapotát a forgalomképesség
szempontjából a 7. melléklet részletezi.

(3)

A 2012. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és
felhalmozási célú bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(4)

A 2012. évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét 927.516 E Ft
összegben fogadja el a Képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és
forráscsoportonként
a
10.
mellékletben
található.

(5)

Az Önkormányzatnak 2012. december 31-én a Heves Megyei Vízmű Zrt-ben 600 E
Ft-os részesedése van.
7. §

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pénzmaradványnak a
2013. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4.-5. §.-ok szerint gondoskodjon.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2013. március 26.
Barta Győző s.k.
polgármester

2. Előterjesztés
gazdálkodási
keretében

Dr. Kovács Luca s.k.
jegyző
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KEOP-1.1.1/B/10-11
Települési
szilárdhulladékrendszerek továbbfejlesztése pályázati konstrukció
benyújtott
„SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI

RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című projekthez
kapcsolódóan.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Ismerteti a megvalósíthatósági tanulmányt.
Megvalósíthatósági Tanulmány
Összefoglaló
1) A megoldandó probléma rövid leírása
1. táblázat: Főbb adatok
A projekt címe:

Projektgazda neve:
Projektgazda székhelye:
A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága
Érintett települések száma (db)
Érintett lakosság (ezer fő)
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó)
A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó)
Várható teljes beruházási költség (Ft)*

Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás területén

Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
3300 Eger, Dobó tér 2.
A projektgazda jogosult az ÁFA
visszaigénylésre
65
164454
2013. április
2015. május
4 500 000 000 Ft + ÁFA

* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban Társulás) 81
tagot számláló önkormányzati Társulás, mely közös hulladékgazdálkodási rendszert
hozott létre a háztartási vegyes hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelésére.
A Társulás korábban ISPA vagy más EU támogatású beruházást nem valósított meg,
azonban a lerakásra vonatkozó koncessziós szerződés alapján rendelkezik két átrakó
állomással, és Hejőpapin egy korszerű hulladéklerakó teleppel.
Az elért jelentős eredmények ellenére a jövő kihívásait, a hazai és Európai Uniós
jogszabályi előírásokban megfogalmazott hulladékgazdálkodási célokat (szelektív gyűjtés
aránya, szerves hulladék eltérítése, lerakási hányad csökkentése), valamint társadalmi,
gazdasági igényeket a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer nem fogja tudni teljesíteni.
A Társulás által megvalósítani kívánt hulladékgazdálkodási projekt szükségességét az
alábbi igények támasztják alá különösen. A pályázati felhívásban foglaltak szerint a
pályázó a Társulás, a projektben a Társulás hatvani körzetének 16 települése nem vesz
részt.

2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban (sablon 2. sz. táblázata)
Hulladékáram
Projekt célkitűzése
Támogatási stratégia
célkitűzése
Szelektíven gyűjtött hulladék aránya
a keletkező hulladékhoz képest
Szerves hulladék lerakótól történő
eltérítésének aránya a keletkező
hulladékhoz képest (lásd még MT
útmutató)
Lerakott hulladék aránya a keletkező
hulladékhoz képest
Elsődlegesen lerakott
Másodlagosan lerakott

22,1%

21%

22%

38 %*

0

38%

54%

21%

* - teljesítése kapcsán lásd MT útmutató 3.3.2 pont

2) A változatelemzés főbb következtetései (4. pont alapján):
A változatelemzés során két változatot vizsgáltunk műszaki, jogszabályi, környezeti- és
természetvédelmi, tulajdonviszonyok, önerő biztosíthatósága és kockázati értékelési
szempontok, valamint költséghatékonyság alapján.
Mind a két összehasonlítás azt mutatja, hogy az A. változat megvalósítása a célszerű,
ezzel érhető el a kedvezőbb társadalmi-gazdasági hatás.
3. táblázat: Változatok összehasonlítása (több szempontú elemzés)
Megjegyzés
Értékelési szempontok
„A” változat „B” változat
Műszaki szempontból mindkét
változat magas színvonalon
1.1. Műszaki szempontok
10
10
megvalósítható.
Mindkét változat megfelel a jogszabályi
1.2. Jogszabályi szempontok
10
10
előírásoknak
1.3. Környezet- és
Mindkét változat biztosítja a környezet
természetvédelmi szempontok
10
10
és a természet védelmét.
Mindkét változat esetében a
tulajdonosok a Társulásban résztvevő
1.4. Tulajdonviszonyok
10
10
önkormányzatok lesznek
A B. változatban némileg magasabb
1.5. Önerő biztosíthatósága
10
9
önerő biztosítására volna szükség.
Mindkét változat gyakorlatilag azonos
1.6. Megvalósítás időigénye
10
10
kivitelezési idővel valósítható meg.
A B. változat esetében a házi
komposztálás bevezetése feltételezi a
lakosság aktív hozzáállását. Az ebben
rejlő bizonytalanság növeli a B.
1.7. Kockázatok
10
9
változat megvalósításának kockázatát.
Összes pontszám
70
68

A költséghatékonysági mutató képlete:
- 30 év alatt az összes kezelt hulladék mennyiség az adott frakcióban az adott
hulladékkezelési céllal az adott hulladékkezelési móddal/ közgazdasági költségek
jelenértéke.
A kiválasztott változat az egységnyi hatás elérését a legkisebb költséggel biztosító
változat
A költséghatékonysági összehasonlítás alapján a két változat:
- szelektív gyűjtés szempontjából egyenértékű
- a szerves hulladék lerakótól történő eltérítése esetében az A. változat a kedvezőbb,
- a lerakással történő ártalmatlanítás esetében is szintén az A. változat a kedvezőbb.
4. táblázat: Változatok összehasonlítása (költséghatékonyság)
Költséghatékonyság
„A” változat
1. Szelektív gyűjtés
1.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (Ft)
2 021 504 078
1.2. Működési költség különbözet jelenértéke (Ft)
2 367 877 786
1.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (Ft)
40 024 468
1.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke
(1+2-3), Ft
4 349 357 395
1.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett)
204 925
1.6. Költség-hatékonyság mutató (1.5/1.4), t/mFt
47,12
2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése
2.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (Ft)
1 506 361 514
2.2. Működési költség különbözet jelenértéke (Ft)
3 883 969 674
2.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (Ft)
24 294 646
2.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke
(1+2-3), Ft
5 366 036 541
2.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett)
353 662
2.6. Költség-hatékonyság mutató (2.5/2.4), t/mFt
65,91
3. Lerakással történő ártalmatlanítás
3.1. Beruházási költség különbözet jelenértéke (Ft)
509 047 986
3.2. Működési költség különbözet jelenértéke (Ft)
-8 934 878 054
3.3. Maradványérték különbözet jelenértéke (Ft)
29 227 145
3.4. Összes közgazdasági költség különbözet jelenértéke
(1+2-3), Ft
-8 455 057 213
3.5. Hulladékmennyiség (30 év alatt keletkezett)
786 049
3.6. Költség-hatékonyság mutató (3.5/3.4), t/mFt
-92,97

„B” változat
2 045 892 647
2 812 265 583
42 800 713
4 815 357 517
231298
48,03
1 947 219 128
3 559 705 128
35 671 831
5 471 252 425
300781
54,97
453 949 865
-9 566 233 701
20 416 197
-9 132 700 034
718 076
-78,63

3) Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása
Szelektíven gyűjtött hulladék arányának növelése érdekében végzett beruházások:
Szelektív hulladékgyűjtés fokozása a papír, műanyag és fémhulladékok házhoz
menő begyűjtésével, ehhez szükséges járművek, eszközök és edényzet beszerzésével.
Eger területén tervezett hulladékudvarral.

A begyűjtött szelektív hulladékok válogatása Eger területén kialakítandó
válogatóművel, . a begyűjtött hulladékok kezelésével elkerülhető ezen hulladékok
lerakása.
Hejőpapi hulladéklerakó telep meglévő csarnokának felhasználásával szelektív
válogatómű kialakítása a tiszaújvárosi térség kiszolgálására.
Vegyesen gyűjtött hulladék lerakási arányának csökkentése érdekében szükséges
beruházások:
A vegyesen gyűjtött hulladékok kezelése speciális hulladékkezelő mű
létesítésével Hejőpapi hulladéklerakó telephelyen. A hulladékkezelő mű mechanikai
feldolgozással (darálás, rostálás stb.) a hulladékból tüzelőanyagot illetve
másodnyersanyagot állít elő, mely cementgyárban vagy erőműben, illetve anyagában
felhasználható. Az így kiválogatott anyagokat nem kell lerakni a hulladéklerakón.
Zöldhulladékok komposztálása Eger területén kialakítandó komposztáló
teleppel.
Zöldhulladékok komposztálása Hejőpapi lerakó területén kialakítandó
komposztáló teleppel.
Lerakási kapacitás biztosítása érdekében végzett beruházás:
A meglévő, korszerű Hejőpapi hulladéklerakó részeként új szigetelt medence
kialakítása a 2020-ig terjedő időszak kapacitásának biztosítása érdekében.
Hulladékok keletkezésének megelőzése, szemléletformálás.
Beruházás megvalósításához, üzemeltetéséhez szükséges egyéb beruházások:
Hulladékátrakáshoz szükséges járművek beszerzése.
A megvalósítandó létesítmények paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza.

5. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök
Beruházási tételek - "A" Változat

Mennyisé
Egységár
g

Kapac
itás

Kapacitás
mértékegysége

Telepítés
helyszíne

Egységár
(Ft/db)

Szelektív gyűjtés
Hulladékgyűjtő edények - 60 - 120 liter
Hulladékgyűjtő járművek - csomagolási
hulladék
Hulladékgyűjtő járművek biohulladékok

40 000

7 000 60-120

liter

Projektterület

7 000

10

42 000 000

20

m3

Projektterület

42 000 000

4

42 000 000

20

m3

Projektterület

42 000 000

2

37 000 000

n/r

n/r

Eger

37 000 000

Pótkocsi - átrakóállomáshoz

2

13 000 000

n/r

n/r

Eger

13 000 000

Konténerek - 30 m3 átrakóállomáshoz

10

2 000 000

10x30

m3

Eger

2 000 000

Komposztáló - Eger

1

119 000 000

2 000

Eger

119 000 000

Válogatómű - Eger

1

746 000 000

2 000

Eger

746 000 000

Mechanikai előkezelő - Hejőpapi 2

1

934 000 000

40 000

Hejőpapi

934 000 000

Hejőpapi komposztáló

1

80 000 000

1 000

Hejőpapi

80 000 000

Válogatómű - Hejőpapi 2

1

293 300 000

2 000

Hejőpapi

293 300 000

m3

Hejőpapi

383 000 000

Eger

56 000 000

Átrakók
Multilfites gépjármű átrakóállomásokhoz

Hulladékkezelő művek

Hulladéklerakó bővítése - Hejőpapi 2

1

383 000 000

250
000

Hulladékudvar - Eger

1

56 000 000

n/r

n/r

Mobil aprítógép - komposztáló kardántengelyes

1

15 000 000

n/r

n/r

Mobil dobrosta - komposztáló

1

30 000 000

n/r

n/r

Eger

30 000 000

Rakodógép - traktor - komposztáló

1

30 000 000

n/r

n/r

Eger

30 000 000

Komposztforgató - kardántengelyes

1

15 000 000

n/r

n/r

Eger

15 000 000

Targonca - Eger válogatómű

1

11 000 000

n/r

n/r

Eger

11 000 000

Targonca - Hejőpapi 2 válogatómű

1

11 000 000

n/r

n/r

Hejőpapi

11 000 000

Kompakt homlokrakodó - Eger válogató

1

25 000 000

n/r

n/r

Eger

25 000 000

Homlokrakodó - Hejőpapi 2 előkezelő

1

40 000 000

n/r

n/r

Hejőpapi

40 000 000

Traktor - Hejőpapi komposztáló

1

25 000 000

n/r

n/r

Hejőpapi

25 000 000

Komposztforgató - kardántengelyes

1

15 000 000

n/r

n/r

Hejőpapi

15 000 000

Mobil aprítógép - komposztáló kardántengelyes

1

15 000 000

n/r

n/r

Hejőpapi

15 000 000

Hulladékkezelő eszközök
15 000 000

4) A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása (6. pont alapján)
A kiválasztott változat fejlesztési költsége 4.500.000 eFt. A fejlesztési költségből tárgyi
eszköz 4.147.000 eFt (beleértve a járulékos költségeket is), anyagjellegű ráfordítás
228.000 eFt, míg a tartalék tervezett mértéke 125.000 eFt.

6. táblázat: Beruházási költségek
1. év 2013
2. év 2014
0
0

1. Immateriális javak
vagyoni értékű jogok
szellemi termékek megszerzése
2. Tárgyi eszközök/ingatlanok,
gépek, műszaki és egyéb
berendezések, felszerelések,
járművek, beruházások,
felújítások
Ingatlan és ingatlanhoz
kapcsolódó vagyoni értékű jog
terület-, és ingatlanszerzés
Terület előkészítés,
területrendezés
megelőző és mentő régészet
lőszermentesítés
talajmunka
Építési munkák
bontás
hozzáférés, védelem
helyreállítás, rekonstrukció
felújítás
átalakítás
bővítés
építés
technológiai szerelés
próbaüzem
kapcs. infrastruktúra
Eszköz beszerzések
műszaki, egyéb berendezés
gépek
járművek
kisértékű tárgyi eszköz
Projektmenedzsment
általános menedzsment
pénzügyi tanácsadó
jogi szakértő
műszaki szakértő
Közbeszerzés
közbeszerzési tanácsadó
közbeszerzési dokumentáció
Tanulmányok, vizsgálatok
RMT**
CBA/KHE**
terület-előkészítéshez kapcsolódó
tanulmányok**
Támogatási kérelem
egyéb tanulmány, vizsgálat
Tervezés
kiviteli terv
egyéb terv
Mérnöki feladatok
műszaki ellenőr
mérnök felügyelet

2. év 2015
0

Összesen
0
0
0

222 500 000

3 654 370 000

270 130 000

4 147 000 000

152 000 000

0

0

152 000 000

152 000 000

0

0

152 000 000

0

0

0

0

0

2 350 170 000

261 130 000

0
0

1 503 000 000
847 170 000

167 000 000
94 130 000

0
0
0
0

1 220 000 000
300 000 000
232 000 000
688 000 000

0
0
0
0

2 000 000
2 000 000

16 000 000
16 000 000

2 000 000
2 000 000

17 500 000
17 500 000

7 500 000
7 500 000

0
0

23 800 000
23 800 000

0
0

0
0

0
0
0
2 611 300 000
0
0
0
0
0
0
1 670 000 000
941 300 000
0
0
1 220 000 000
300 000 000
232 000 000
688 000 000
0
20 000 000
20 000 000
0
0
0
25 000 000
25 000 000
0
23 800 000
23 800 000
0
0

24 900 000

0

0

24 900 000
0
0

0
42 300 000
42 300 000

0
4 700 000
4 700 000

0
0
24 900 000
0
24 900 000
47 000 000
47 000 000
0

1. év 2013
tervezői művezetés
Tájékoztatás, nyilvánosság
Egyéb projektelem
engedélyek költségei**
közbeszerzési eljárási díj
egyéb hatósági díj**
fordítási költség
3. Anyagjellegű ráfordítás
Projektmenedzsment
általános menedzsment
pénzügyi tanácsadó
jogi szakértő
műszaki szakértő
PR, ismeretterjesztés
rendezvényszervezés
előadás, tanácsadás
(ismeretterjesztés)
Tájékoztatás és nyilvánosság
Összes nettó költség
Nem visszaigényelhető ÁFA
Nettó tartalék
Tartalékra eső ÁFA
Teljes beruházási költség

2. év 2014

2. év 2015

Összesen

2 300 000
0

18 400 000
0

2 300 000
0

0
0

205 200 000
0

22 800 000
0

0

0

0

0
23 000 000
0
0
0
0
0
228 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
222 500 000

205 200 000
3 859 570 000

22 800 000
292 930 000

0

125 000 000

0

222 500 000

3 984 570 000

292 930 000

228 000 000
4 375 000 000
0
125 000 000
0
4 500 000 000

A projekt pénzügyi nettó jelenértéke (FNPV/C) negatív, így a projekt támogatásra
jogosult:
- FNPV/C: -3.645.115 eFt
- FRR/C: -6,42 %
A projekt finanszírozási hiánya 91,91622 % (projekt tartalék nélküli költségére
számított átlagos arány). Ennek alapján a projekt finanszírozása (beleértve már a
tartalékot is) az alábbiak szerint tervezett:
7. táblázat: Finanszírozási hiány számítása
Finanszírozás (Ft)
EU támogatás
Központi hazai
támogatás
Saját erő
Összesen

2013
173 836 560

2014
3 113 096 362

2015
228 862 667

Összesen
3 515 795 589

30 677 040

549 369 946

40 387 529

620 434 516

17 986 400
222 500 000

322 103 691
3 984 570 000

23 679 803
292 930 000

363 769 895
4 500 000 000

Részarány
78,13%
13,79%
8,08%
100,00%

A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosítható. A projekt megvalósítása révén
csökkenhet a havi ürítési díj, így várhatóan a fizetési fegyelem javulni fog.
A fizetőképességi vizsgálat azt mutatja, hogy az átlagos háztartások esetében a havi
díjak aránya a háztartások havonta rendelkezésére álló jövedelmének kevesebb, mint
0,7 %-át teszik ki.

A projekt jelentős gazdasági haszonnal bír a haszonanyagoknak a nyersanyagáramba
történő visszaforgatásából. A projekt gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) 5.739.929 eFt,
a gazdasági megtérülési ráta (ERR) 18,12 %.
A kockázatelemzés alapján a projekt kritikus változói:
- pénzügyi megtérülési mutatók esetében: beruházási költség, üzemelési költség,
bevétel
- gazdasági megtérülési mutatók esetében: beruházási költség, gazdasági haszon
A kockázatelemzés révén levonható következtetések:
- Az optimista forgatókönyvben a kockázatok hatása nem jelentkezik, mind az
FNPV/C, mind az ENPV értéke javul az alapesethez képest
- A realista forgatókönyvben szintén nincs kockázat, mivel az FNPV és az ENPV alig tér
el az alapesetben számolt értéktől.
- A pesszimista forgatókönyvben az FNPV/C értéke 5,59 %-kal csökken az alapesethez
képest (alacsony kockázat), míg az ENPV 14,14 %-kal mérséklődik (mérsékelt
kockázat). Megjegyzendő azonban, hogy a projekt társadalmi-gazdasági megítélése
még a pesszimista forgatókönyv bekövetkezése esetén is pozitív, mivel az ENPV értéke
még ekkor is jelentős: 4.928 mFt.
5) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve
A projekt megvalósítási tevékenységek fontosabb dátumait, a projekt időigényét az
alábbi táblázatok tartalmazzák.
8. táblázat: A megvalósítás mérföldkövei
A pályázat benyújtásának időpontja (év, hó):

2013.03.

A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év,
hó):

2013.04.

Támogatási szerződés megkötése

2013.07.

A projekt megvalósítás tervezett befejezése
(év, hó):

2015.05.

A projekt megvalósítás időigénye (nap)

780

9. táblázat: A megvalósítás ütemezése (sablon 4. sz. táblázata)
Projektelem*
1. Immateriális javak

Elszámolható
költség, Ft
-

2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek,
műszaki és egyéb berendezések,
felszerelések, járművek, beruházások,
felújítások
Terület előkészítés, területrendezés,
ingatlan szerzés

4 147 000 000

Építési munkák

Kezdete

Vége

-

2013.03.01.

2015.05.30.

2013.03.01.

2014.01.31.

2 611 300 000

2014.02.01.

2015.05.30.

Eszköz beszerzések

1 220 000 000

2014.07.15.

2014.12.31.

Projektmenedzsment

20 000 000

2013.09.01.

2015.05.30.

Közbeszerzés

25 000 000

2013.04.01.

2013.08.31.

Tanulmányok, vizsgálatok

23 800 000

2013.02.01.

2013.06.31.

Tervezés

24 900 000

2013.05.01.

2013.06.31.

Mérnöki feladatok

47 000 000

2013.12.01.

2015.05.30.

Tájékoztatás, nyilvánosság

23 000 000

2013.09.01.

2015.05.30.

Egyéb projektelem
3. Anyagjellegű ráfordítás

228 000 000

2014.07.15.

2015.05.30.

Tájékoztatás és nyilvánosság

228 000 000

2014.07.15.

2015.05.30.

Összes nettó költség

4 375 000 000

2013.03.01.

2015.05.30.

125 000 000

2014.02.01.

2015.05.30.

4 500 000 000

2013.03.01.

2015.05.30.

152 000 000

Projektmenedzsment
PR, ismeretterjesztés

Nem visszaigényelhető ÁFA
Nettó tartalék
Tartalékra eső nem visszaigényelhető ÁFA
Teljes beruházási költség

*a kategóriák tartalma a pályázati felhívás C. fejezetét követi

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Részletes lebonyolítási ütemterv
2. sz. melléklet: Díjpolitika részletezése
3. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció részletezése

2.sz. melléklet

A díjak meghatározása
A közszolgáltatási díjképzést a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról szabályozza. A
hulladékgazdálkodási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembe vételével a
miniszter rendeletben szabályozza.
A közszolgáltatás díj tartalmazza:
a) a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetét, illetve az indokolt költségek és
ráfordítások megtérülésének biztosítását.
b) ösztönöző a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a
közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra. Indokolt költségnek és ráfordításnak
minősülő különösen a hulladékbegyűjtés, -szállítás és -ártalmatlanítás gyakorlásához
szükséges, a hulladékártalmatlanító létesítmények közszolgáltatással kapcsolatos
üzemeltetési és karbantartási költségeit és ráfordításait, a környezetvédelmi kiadások és
ráfordítások, valamint a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények
utógondozásának és monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költségét.
A tartós működéshez szükséges nyereségnek minősül a közszolgáltatás teljesítése során az elvonásokra, támogatásokra és a szolgáltatás jellegére tekintettel az adott
önkormányzattal egyeztetett mértéket meg nem haladó -képzett nyereség, amely
biztosítja az indokolt fejlesztések (bővítések, rekonstrukciók) forrását, illetve az indokolt
befektetések megtérülését.
A közszolgáltatási díj megállapítása az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi
díjtételek meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt a meghatározott indokolt
költségek, ráfordítások és a nyereség összege, a várható szolgáltatási mennyiség
hányadosaként került megállapításra. Települési szilárd hulladék esetében a várható
szolgáltatási mennyiség a településen szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos
hulladékmennyiségnek a szorzata. A fajlagos hulladékmennyiség meghatározása a
díjkalkuláció része, amelyet az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján került
kiszámításra. Az egységnyi díjtétel a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja, illetve az
elszállításra átvett hulladék tömeg vagy térfogat szerint meghatározott díja
A törvény szerint a díj lehet egytényezős, illetve kéttényezős. A kéttényezős díj
rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. A Társulás területén kéttényezős díj
bevezetése javasolt a projekt megvalósítása után.

1. táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása (sablon 43. Táblázat)
Megnevezés
Díjtömeg számítása e Ftban
1.
Költségek és
ráfordítások
1.1. üzemeltetési költség
és ráfordítás
1.2. karbantartási költség
és ráfordítás
1.3. környezetvédelmi
kiadás és ráfordítás
1.4. utógondozás és
monitoring időarányos
költsége
2.
Bevételek
2.1. támogatás
2.2. melléktermék
hasznosítás bevétele
2.3. hasznosításból
származó bevétel
3.
Tartós működéshez
szükséges nyereség (3.1+3.2)
3.1. indokolt fejlesztés
3.2. indokolt befektetés
megtérülése
4. Módosító tényezők
(díjkompenzációval fedezett
rész)
4.1. Ösztönzési célú
csökkentés
4.1.1.
….
4.2. ….
5. Díjak összesen (1-2+34)
Fajlagos díj számítása
6.
Begyűjtött hulladék
mennyisége tonnában
7. Fajlagos díj, Ft/kg
(5/6)
Értékcsökkenés
beépítésének ellenőrzése
8.
Költségek és
ráfordításokból (1. sor) a
díjba beépített
értékcsökkenés összege
9.
A 8. sorból az új
beruházás díjba beépített
éves értékcsökkenésének
összege
10. Az új beruházás éves
értékcsökkenése
11. A meglévő eszközök éves
értékcsökkenése
12. Az új beruházás
értékcsökkenésének díjba
történő beépítésének
aránya (9/10), %

Jelenérték

2013

2014

2015

2016

22 185 748

1 330 991 1 455 593

1 365 645 1 456 061

21 987 132

1 309 968 1 434 572

1 352 875

1 444 315

2017

2018

2027

2042

1 456
075
1 444
336

1 456
075
1 444
336

1 456
075
1 444
336

1 456
075
1 444
336

0
0
198 617

21 023

21 021

12 769

11 746

11 739

11 739

11 739

11 739

3 986 737
0

25 171

25 267

214 038

296 289

296 892

296 892

296 892

296 892

193 551

0

0

13200

14400

14400

14400

14400

14400

3 793 186

25 171

25 267

200 838

281 889

282 492

282 492

282 492

282 492

2 409 854

104 797

114 766

135 288

144 431

144 434

144 434

173 320

231 094

1 204 927

52 399

57 383

67 644

72 216

72 217

72 217

86 660

115 547

1 204 927

52 399

57 383

67 644

72 216

72 217

72 217

86 660

115 547

1 410 617

1 545
092

1 286 894

1 304
204

1 303 616

43653

43653

43653

43871

43871

43871

43871

43871

32,31

35,40

29,48

29,73

29,71

29,71

30,37

31,69

104 797

114 766

135 288

144 431

144 434

144 434

173 320

231 094

110 288

119 431

119 434

119 434

148 320

206 094

292 153

292 153

292 153

292 153

292 153

292 153

32000

32000

32000

32000

32000

32000

37,7%

40,9%

40,9%

40,9%

50,8%

70,5%

0
0
0
0
20 608 866

32000

32000

Forrás: Megvalósítási sablontábla – Hevesi hulladék xls, „43.” munkalap

A javasolt díj mértékét a 2. Táblázat mutatja.

1 303 616 1 332 503 1 390 277

2. táblázat: Javasolt díj mértéke
FEJLESZTÉSSEL
2013
Háztartások száma db
71492
Egy háztartásra
jutó éves díj
Ft/év
16 771
Ebből:
- rendelkezésre
állási díj
Ft/év
- ürítési díj
Ft/év
16 771

2014
71492

2015
71492

2016
71492

2017
71492

2018
71492

2027
71492

2042
71492

18 370

15 300

15 506

15 499

15 499

15 843

16 530

18 370

9 180
6 120

9 304
6 203

9 300
6 200

9 300
6 200

9 506
6 337

9 918
6 612

- rendelkezésre
állási díj
Ft/hó
0
0
765
775
775
- ürítési díj
Ft/hó
1 398
1 531
510
517
517
Összesen
Ft/hó
1 398
1 531
1 275
1 292
1 292
Forrás: Megvalósítási sablontábla – Hevesi hulladék xls, „44.” munkalap

775
517
1 292

792
528
1 320

826
551
1 377

Fizetőképességi vizsgálatok (affordability)
Az elemzéshez felhasznált statisztikai adatok:






1

A KSH adatszolgáltatás (2011. év) alapján kalkulált személyi jövedelemalapot
képező egy főre jutó jövedelem figyelembevételével kalkuláltunk várható nettó
jövedelmet a háztartások vonatkozásában a 2013. évre (KSH, Területi atlasz,
Interaktív
tematikus
térképek,
Magyarországi
térképek,
SZJA
(http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/szja.html/.
A háztartáskategóriák jövedelmének kalkulációjához figyelembe vettük a KSH
által kalkulált egy főre jutó éves jövedelmek (2010) adatait is
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xtabla/haztfogy/tablhf07_01_02a.html.
Ezen adatok szerint a legszegényebb háztartások éves munkajövedelme az
átlagos jövedelemmel rendelkező háztartásokénak 22 %-át tette ki. A társadalmi
jövedelmek tekintetében az arány 58 %, míg az egyéb jövedelmek esetében 28 %.
Az összes jövedelmet figyelembe véve az arány 38 %. Az elemzésben
feltételeztük, hogy ezek az arányok a későbbiekben is fennmaradnak.
A KSH adatai alapján 2010-ben az egy főre jutó társadalmi jövedelem 30.538
Ft/hó, míg az egyéb jövedelem 2.007 Ft/hó.
A későbbi évekre vonatkozó havi jövedelmeket a 2013. évi várt jövedelem alapján
becsültük meg a várható reálbérváltozás figyelembe vételével. A bérjellegű
juttatások mellett figyelembe vettük az egyéb juttatásokat1 is:

Társadalmi jövedelem pl. nyugdíj, munkanélküli ellátás, családi pótlék, gyermek-ellátáshoz kapcsolódó egyéb
juttatás, egyéb szociális jövedelem, járadék, egészségkárosodással összefüggő juttatás, segélyek, támogatások.
Egyéb jövedelem pl. :kapott kamatok, osztalék, természetbeni juttatás, ingó és ingatlan vagyon hasznosítása.




A modellben vizsgáltuk az átlagos jövedelemmel rendelkező, valamint a legalsó
jövedelemkategóriába tartozó háztartásokat.
Egy háztartásban élők átlagos száma

3.sz. melléklet
Üzemeltetési koncepció

A 2013. január 1-én hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.) 90. §-a alapján a törvény hatálybalépésekor működő
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást
ellátó
gazdálkodó
szervezet
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által kiadott minősítést
e törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül beszerzi.
Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott
minősítéssel a fenti határidőn belül nem rendelkezik, a települési önkormányzat a
(4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondja.
Fentiekre való tekintettel a
létesítményeket jelenleg üzemeltető gazdálkodó
szervezetek – érvényes engedélyeik alapján, és a közszolgáltatói engedélyek
megkéréséig – legkésőbb 2013. június 30-ig folytathatják hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységüket.
Mivel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény közszolgáltatásra
vonatkozó új végrehajtási rendeletének megjelenése a közeljövőben várható,
ezért az üzemeltetési koncepcióval kapcsolatban annyit tud bizonyosan vállalni
a Társulás, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően fogja kiválasztani vagy
kijelölni a közszolgáltató(ka)t, amelynek eljárását a KEOP Közreműködő
Szervezettel egyeztetni kíván a közbeszerzés(ek) elindítása előtt.
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételei:
A Ht. 2. §-a az alábbi fogalom-meghatározásokat tartalmazza:
„közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel
rendelkező és e törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési
önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
átvételét, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító,
kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;”
A Ht. 62. § (2) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenység a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedély alapján végezhető.
A Ht. 81. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
engedélyt
csak
annak
a
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat,
amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok
társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy
közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető
tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.
A Ht. 81. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
„a) a közszolgáltatási engedélyre jogosult azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-,
KSH-azonosítók),
b) az engedélyezett közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát,
e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó
követelményeket, valamint
f) a közszolgáltatási engedélyre jogosult közszolgáltatói hulladékgazdálkodási
tervét.”
A Ht. 11. § (1) bekezdése szerint a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedéllyel vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező
gazdálkodó szervezet kezdeményezésére az OHÜ a gazdálkodó szervezetet minősíti.
A minősítés tartalmazza a gazdálkodó szervezet osztályba sorolását.
1. A települési önkormányzatok feladata
A Ht. 33. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
ellátását
a
közszolgáltatóval
kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
A 33. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, kivéve, ha a
közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési

eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem
tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.
A 33. § (3) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
biztosítása céljából a települési önkormányzat közbeszerzési eljárást folytat le, a
közbeszerzési eljárásban - a 34. § (4) bekezdés szerinti eltérésekkel - csak
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által
kiadott minősítéssel rendelkező gazdálkodó szervezet indulhat.
A Ht. 34. §-a szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt az OHÜ által minősített,
valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezettel. A 34. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat azzal a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott
minősítéssel nem rendelkező gazdálkodó szervezettel is köthet hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést, amelynek tagjai (részes felei) valamennyien rendelkeznek
az OHÜ által kiadott minősítéssel, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
engedéllyel.
A Ht. 34. § (5) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
„a) a közszolgáltató, illetve a tagok (részes felek) azonosító adatait (név, cím, KÜJ, KTJ-, KSH-azonosítók),
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a közszolgáltatási tevékenységgel érintett területet,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát.”
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés legfeljebb 10 évre köthető meg.
A Ht. 34. § (6) bekezdése szerint a közszolgáltató kiválasztásával, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével, valamint a
szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a közszolgáltató kiválasztásáról és
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendelet
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályokat, valamint a közszolgáltatói
szerződés feltételeit a Kbt. XIV. Fejezetének 114-115 §-ai tartalmazzák.
2. A közszolgáltató feladatai
A Ht. 41-45. §-ainak közszolgáltatóra vonatkozó szabályai értelmében a közszolgáltató
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására - a Kbt. előírásainak megfelelően alvállalkozót vehet igénybe.

A 42. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a
közszolgáltató az alábbi feladatokat látja el:
„a) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlantulajdonostól átveszi és
elszállítja - ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve
az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását is -,
b) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonostól
átveszi és elszállítja,
c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy
átvételi helyen átvett hulladékot elszállítja,
d) a közterületen elhagyott hulladékot összeszedi, elszállítja és kezeli, ha erre a
települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés kiterjed,
e) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kezeléséről, valamint
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási
létesítményt fenntartja, üzemelteti.”
A 42. § (2) bekezdése szerint amennyiben a közszolgáltató hulladékkezelő
létesítménnyel, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére alkalmas
berendezéssel nem rendelkezik, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.
Ebben az esetben a hulladékkezelőnek nem szükséges hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel rendelkeznie.
A 42. § (5) bekezdése szerint a közszolgáltató hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási engedélyhez, illetve
nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott
hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet.
A 44. § szerint a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységéről - ideértve bevételeit és kiadásait - évente beszámolót készít, és azt
a települési önkormányzatnak, valamint az OHÜ-nek benyújtja.
A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységét és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeit a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza.

A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása

Az eszközök és létesítmények a pályázó (Társulás) tulajdonába kerülnek, az egyes
Önkormányzatok Társulásból történő eseteges kilépése esetén az Önkormányzat
vagyonrésze a Társulás tulajdonában marad. A Társulás a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően fogja az üzemeltetőket kiválasztani. A Társulás a
hulladék begyűjtésre és a hulladékkezelésre külön eljárás keretében kívánja
kiválasztani az üzemeltetőket.
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Dr. Zsirai Sándor
Ez a Hejőpapinak a szolgáltatás bővítése. A kezesség vállalás arra szól, hogy a
létesítéstől számított 5 éven belül ez működni fog.
Pénzügyi garanciát nem kell vállalni, csak azt, hogy ha nyer, megépül, akkor ezt
működteti, fenntartja.
Barta Győző
Amennyiben 5 éven belül olyan gond van, amiből visszafizetési kötelezettség
keletkezik, akkor lakosság arányosan Szarvaskő is állja a részét.
Amennyiben nincs több észrevétel, kéri, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete, a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott „SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című KEOP-1.1.1/B/10-11
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:
A „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A
HEVES
MEGYEI
REGIONÁLIS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS
TERÜLETÉN” című projekt keretében az üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a
valóságnak megfelelnek továbbá az Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerjük és annak betartását,
amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt évig.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Szavazás

3 igen szavazattal elfogadásra került

31/2013. (IV.23.) képviselő-testületi határozat
SZARVASKŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete, a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott „SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című KEOP-1.1.1/B/10-11
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:
A „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A
HEVES
MEGYEI
REGIONÁLIS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
TÁRSULÁS
TERÜLETÉN” című projekt keretében az üzemeltetési koncepció alátámasztásához
nyújtott, és a Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a
valóságnak megfelelnek továbbá az Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, ismerjük és annak betartását,
amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt évig.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Tájékoztató az Egerbaktai Közös Önkormányzati
Hivatalról
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Elmondja, hogy április 1. nappal megalakult a közös hivatal, törvényi
kötelezettségünknek eleget tettünk.
A bankszámla - szerződés módosítása megtörtént, aláírásra került. Azt a tájékoztatást
kaptam a banktól, hogy szerencsés lenne, ha egységesítve lenne a banki rendszer a
közös hivatalnál. Erre vonatkozóan ajánlatot kell bekérni.
Minden hivatalos regisztráció megtörtént. Az Adóiroda vezetője átadta az anyagokat.
Kérte a Jegyző Asszonyt, hogy amennyiben megoldható, az archív anyag maradjon az
Egri irattárban.
Jövő hónapban egy együttes ülés kellene tartani, melyen elfogadjuk a működési
szabályzatot.
Kéri a Jegyző Asszonyt, hogy adjon tájékoztatást a Közös Hivatalról.
Hermann Györgyi
A négy önkormányzatnál nagyon sok munka torlódott és való igaz, hogy a járási
hivataloknak kevés része van az államigazgatási ügyek kezelésében. Az SZMSZ rövid
időn belül el fog készülni, a munkaszervezetek és az ügycsoportok rendezésre fognak
kerülni. Ki van írva aljegyzői pályázat. 10 ezer fő fölötti településeknél támogatják az
aljegyzők státuszt. Az aljegyzői státusz létesítésére az önkormányzatoknak külön ki
kell gazdálkodni a pénzt. Eger Megyei Jogú Város részéről áthelyezésre került egy fő
köztisztviselő. Nagy örömmel vette az egyesített bankszámla rendszerének lehetőségét.

Négy település négy pénzintézetnél vezeti a bankszámláját. Kéri a polgármester urat,
hogy képviselje az egyesítést.
Reméli, hogy sikerül egy jól működő közös hivatalt kialakítani.
Barta Győző
Ajánlatokat kell bekérni a pénzintézetektől, és a legjobbat kiválasztani.
A
telefonflottát újra fel kell éleszteni, mert a szolgáltató mindenféle előzetes értesítés
nélkül eltörölte a nagyflottát.
Fontos lesz az informatikai rendszert és kommunikációs rendszert egyesíteni.
Egységesíteni kell az iktatórendszert.
Egy meglévő alapra, rá kell építeni egy jól működő közös hivatalt. Év végére ennek a
közös hivatalnak legalább 85%-os fordulaton kell működni.
Dr. Zsirai Sándor
Az a cél, hogy az eddig megszokott rendszerben, és a lakosság ellátásában romlás ne
legyen. Ehhez kell egy olyan hivatal, akik ezeket a feladatokat el tudják látni. Amikor a
jegyző asszony a hivatali szervezetet összeállítja, akkor azt kell szem előtt tartani, hogy
milyen feladatok vannak és azokra kik alkalmasak.
Az aljegyzői pályázat, megint eldöntés kérdése, hogy ez milyen módon
finanszírozható.
A bankkérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem a számlavezetés díja a legfontosabb
kérdés. Ha kellően elegánsak lettek volna, akkor nem is vetődik fel a számlavezetési
díj. Amin célszerű változtatni, az átutalások utáni költség. A bank azt a tájékoztatást
adta, hogy ha a másik három Önkormányzat is kér ajánlatot, akkor ezt újra lehet
tárgyalni. Javasolja, hogy legyen egy alternatíva az, hogy ha a Raiffeisen Bank jelenlegi
kondíciója ismert, akkor meg kell nézni, hogy a többi bank mit tud ajánlani.
Barta Győző
Köszöni a tájékoztatást és az észrevételeket, ismerteti a következő napirendi pontot.
4.

Szóbeli előterjesztése, egyéb ügyek indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Meghirdetésre került a Virágos Magyarországért verseny. Ebben a versenyben a 2.
legnagyobb díjat kaptuk, ami létezik. Május 15-ig lehet benevezni. Addig amíg a
szennyvízhálózat meg nem épül, nincs előrelépésünk ebben a versenyben, de fontos a
jelenlét, javasolja, hogy nevezzen be a település.
Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. évben is
benevez a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenybe.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2013. május 15.

Szavazás

3 igen szavazattal elfogadásra került

32/2013.(IV. 23.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. évben is
benevez a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenybe.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2013. május 15.
Barta Győző
Nahóczki László képviselő úr megnézte, hogy melyek azok az Önkormányzat
tulajdonában lévő földrészletek, melyek erdő művelési ág alá tartoznak. Van 5-6
hektár. Ettől jóval több a befásult terület.
A befásodott területekre, ha be az Önkormányzat erdőgazdálkodónak jelentve, akkor
csak bejelentést kell tenni, hogy szeretnénk kivágni. Egy szakirányítót kell keresni, aki
intézi ezt a dolgot. A képviselő úr adott erre egy árajánlatot. Verebélyi Györgytől is
kaptunk árajánlatot. Kéri a képviselőket, hogy kérjenek még be árajánlatokat erre
vonatkozóan.
A Bányai úton az őszi fakivágás után az árok rendezésre került. Egyik szérűskerti
ingatlan tulajdonos azt jelezte, hogy ez balesetveszélyes. Az illetékesek kétszer
tartottak helyszíni bejárást. Egy szabálynak nem felel meg. A szabvány azt írja elő,
hogy minimum fél méternek kell lennie az ároknak, valamint 60%-os dőlést ír elő.
Az út felőli profil meredekségét meg kell változtatni, valamint egyéb veszélyre felhívó
táblát kell kihelyezni.
Közeleg a majális. Javasolja az eddigiekhez hasonlóan meghirdetni főzőversenyt, az
idén a jelentkező csapatoknak biztosítson az Önkormányzat egy kakast vagy tyúkot,
melyből elkészíthetik az ételt.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Balatonederics polgármesterével beszélt a mai napon.
Július első hétvégéjén lesz a nagyrendezvényük, ahová szeretettel várnak minket. Oda
kellene megszervezni az utazást. Javasolja meghirdetni a lakosság körében, valamint a
közös hivatal munkatársai részére.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy lezajlott a településen a lomtalanítás. El kell
gondolkodni, a kiértesítés nélküli, házhoz jövő lomtalanításon. A közigazgatási
területünkön a szemét össze lett szedve. Az utak mellől kb. 80 zsák szemét került
összeszedésre.
A LEADER csoport egy pályázatot szeretne beadni egységes táblarendszerre a
településeken. Jelenleg még csak felmérés folyik.
A települést végig jártuk,
betervezésre került a település határán egy tábla, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy
ne dobják el a szemetet.
Amikor a felmérés elkészült, a tervről és a pályázatról a testület fog dönteni.

Elmondja, hogy fel akartak vonulni két hete, hogy a volt Dobó táró bejáratát eltűntetik.
Ez egy gyönyörű bánya bejárat, beton elemekkel, belül beton boltív elemekkel kirakva.
Benkó képviselő úrral megnéztük, és a táró bejáratának bezárását leállítattam.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai nap reggelén beszélgetett a bolt bérlőjével, aki
tele van panasszal a boltra. A presszó szépen beindult, egy fagylaltost szeretne
elindítani. Azt kéri, hogy járuljon hozzá a képviselő-testület, hogy a boltot bezárja.
Régen a bolt forgalmát megnövelte a dohány áruk értékesítése. Ők nem árulnak
dohány árut. Az alapvető élelmiszereket a presszóban tudná árulni egy elkülönített
részen.
Beszélni fog két emberrel, akik talán az élelmiszerboltot üzemeltetnék, ha nem, akkor
meg kell hirdetni.
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2013. május 21. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Szarvaskő, 2013. június 06.

Zelei-Petró Mónika
aljegyző

