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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület 2013. április 24. napján 16.00 órakor megtartott 

testületi ülésén. 

 

Határozatok: Tárgya: 

54/2013.(IV.24.) A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Tanácsának  támogatása a Társulás  KEOP-1.1.1/B/10-11  pályázaton való 

részvételéhez hozzájárulás 

 

 

A jegyzőkönyv vezetése 96. oldaltól 97. oldalig folyamatos számozással történik. 

 

Napirendi pontok: 

1. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 

támogatása a Társulás  KEOP-1.1.1/B/10-11  pályázaton való részvételéhez 

Előadó: polgármester 

 

2. Egyebek 

 

Jelen vannak: 

dr. Juhász Attila Simon polgármester 

Hegyiné Kertész Zsuzsanna jegyző 

Juhász Csaba alpolgármester 

Bajzát Ferenc képviselő 

Kakuk Pál képviselő 

Kapuvári Csaba képviselő 

Pelyhe Istvánné képviselő 

Szántósi Rafael képviselő 

 

Meghívottként: 

Jelenléti ív szerint 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Köszöntöm, a megjelenteket megállapítom, hogy a testület teljes létszámmal megjelent a Képviselő-

testületi ülésen.  

 

A képviselői létszám: 6 fő. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.  

 

Tájékoztatom a testületet, hogy az ülésről elektronikus jegyzőkönyv készül. Javaslatot teszek arra, hogy a 

jegyzőkönyvet Erdélyiné Juhász Lejla vezesse, a hitelesítésre pedig felkérem a Képviselő-testület két 

tagját, Kapuvári Csaba képviselőt és Szántósi Rafael képviselőt.  Kérem a Képviselő-testületet a javaslat 

elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

Előterjesztést teszek a napirendi pontok vonatkozásában. A testületi ülést a meghívóban feltüntetett 

sorrend szerint szeretném vezetni.  

 

A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. 
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1. napirendi pont 

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának  támogatása a 

Társulás  KEOP-1.1.1/B/10-11  pályázaton való részvételéhez 

Előadó: polgármester 

 

dr. Juhász Attila Simon polgármester: 

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának  döntése alapján a 

Társulás  KEOP-1.1.1/B/10-11  pályázatot nyújt be a meglévő lerakójának bővítésére és a törvények által 

előírt  a szelektív hulladék részarányának jelentős növelését  biztosító technológiák megvalósítására. A 

költség-haszon elemzése alapján a pályázat 92%-ban válhat támogathatóvá,  a pályázathoz szükséges 364 

millió Ft önerőt a Társulás fogja biztosítani azon tagönkormányzatainak,  akik a Társulási 

Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek betartásával  a jövőben is biztosítják a Társulás működését.  

A  mellékelt Megvalósíthatósági Tanulmány összefoglalójában  a  díjak meghatározása fejezetének 2. 

táblázata tartalmazza az egy háztartásra eső tervezett nettó éves díjakat, amelyek a jelenlegi árszintnél 

jelentősen alacsonyabbak, ezek a díjak reálértéken kerültek kimutatásra, erre még az inflációt rá kell 

számolni, amennyiben a díjemelést az inflációhoz igazítják. A beruházásnak köszönhető  ez az  alacsony 

árszint, csak akkor lesz tartható, hogyha a beruházás eredményeként szelektíven gyűjtött hulladék, a 

megnövelt volumenben,  hosszútávon is  rentábilisan értékesíthetővé válik.  

A mai napon a határozatot meg kell küldeni a Társulásnak, ezért kérem, hogy az előterjesztett határozati 

javaslatot támogassa a Képviselő-testület. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás szavazzunk, aki a 

határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.  

 

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag  elfogadta. 

 

54/2013.(IV.24.) Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 

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. 

 

Amennyiben további észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 16.25 órakor bezárom. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 dr. Juhász Attila Simon Hegyiné Kertész Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 

 

Szántósi Rafael                         Kapuvári Csaba 

    PB elnöke                                                  EEB elnöke 

 


