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Jegyzőkönyv
Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 29-én
megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak:
1. Dorkó Csaba
polgármester
2. Cseh Imre
alpolgármester
3. Ferenc Ervinné
képviselő
4. Hossó Tibor
képviselő
5. Vancsó József
képviselő
Meghívottak:
1. Molnár Mária
körjegyző
Dorkó Csaba polgármester köszönti a megjelent képviselőket és minden meghívottat, az
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes. Kérdezi, hogy van- e
valakinek a javasolt napirendhez módosító indítványa. Nem volt, így szavazást kér.
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
93/2011(XII.29.) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.
december 29-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a polgármester két ülés
között tett intézkedéseiről
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
2. Polgármesteri beszámoló a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsában végzett 2011. második félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
3. Beszámoló a nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási
feladatok ellátására létrehozott intézményfenntartó mikrotérségi
társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról.
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
4. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2012. évi ellátására vonatkozó
ételszállítási vállalkozói szerződés megkötése
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
5. A 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
6. Önkormányzati rendelet tervezet a Hevesaranyos Községi
Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásról.
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
7. Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
évi munkaterve
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
8. Egyéb ügyek indítványok

9. Közmeghallgatás – 17.00 órakor
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
Dorkó Csaba polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az elmúlt ülés óta
lejárt határidejű határozat nem volt. Hozzászólás nem volt.
2. Polgármesteri beszámoló a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett 2011. második félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
A logopédiai szakszolgálati feladatellátást 3 fő közalkalmazott (2 fő közülük nyugdíjas) és egy fő
Borsodszentgyörgyi munkaszerződéssel foglalkoztatott logopédus látta el. A költségcsökkentés
érdekében 2011. szeptember 1-től a 2 fő nyugdíjas logopédus nem közalkalmazottként, hanem
munkaszerződéssel látja el a feladatot. A fizetésük a nyugdíj mellett nem haladhatja meg a
minimálbér kétszeresét így a bérükön jelentős megtakarítása keletkezik a Társulásnak, 2011 évben a
4 hónapban 1 millió forint, 2012 évben a 8 hónapban 3 millió forint várható. Ezzel a
megtakarítással csökkenten a települések hozzájárulásának mértéke.
A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása kötelező feladatként vállalta a kistérségi
területfejlesztési feladatok ellátását, amihez 2011 évre nem várt 1 millió forintos támogatást kapott.
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda megszűntetésével, ami 7 millió forintnyi kiesést jelentett a kistérségi
társulásoknak, és a NORDA kistérségi koordinátorainak megszűnésével, mindenki úgy vélekedett,
hogy területfejlesztési támogatás sem lesz idén.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2011. július 27-én megkötött támogatási szerződés alapján
1.000 e Ft támogatást kapott a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása, ezt az összeget személyi
juttatásokra, járulékokra, valamint dologi jellegű kiadásokra fordíthatja. A Társulási Tanács úgy
határozott a 43/2011. (IX.15.) sz. társulási határozatával, hogy személyi juttatásokra, járulékokra
fordít 850 e Ft-ot, dologi jellegű kiadásokra 150 e Ft-ot.
A Társulási Tanács 2011. november 23-ai ülésén a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató
Központ megbízott vezetője beszámolt a 2010. évi szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról.
Tájékoztatta a polgármestereket a 2011. március 18-án indult ellenőrzésről, amelyet a Heves
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Hatvani Módszertani Központtal
együttműködve végez. A gyermekjóléti tevékenységben hatósági, szakmai és felügyeleti
szempontokra terjed ki az ellenőrzés.
A Társulási Tanács 55/2011. (XI.23) sz. társulási határozatával elfogadta Sportkoncepcióját,
melynek célja, hogy a konkrét fejlesztési javaslatokon túl képes legyen ellátni számos Európai
Uniós pályázati kiírás követelményét, miszerint a társulás rendelkezzen az adott kistérsége
tekintetében komplex módon bemutató tanulmánnyal, stratégiával. Kéri, fogadja el a testület a
beszámolót. Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást kér.
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
94/2011(XII.29) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy elfogadja a polgármesteri beszámolót a Bélapátfalvai
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett 2011.
második félévben végzett munkájáról.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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3. Beszámoló a nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladatok
létrehozott intézményfenntartó mikrotérségi társulás tevékenységéről, pénzügyi
helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
Dorkó Csaba polgármester: A Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél-Egerbocs-HevesaranyosBátor-Egercsehi-Szúcs-Szilvásvárad Önkormányzatok intézményfenntartó mikro-térségi társulása
nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatások ellátására (továbbiakban: Társulás) 2009.
március 28. napján jött létre. Létrehozásának célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. §-ában és 62. §-ában , illetve a törvény végrehajtására
kiadott jogszabályokban szabályozott nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatásokat
szakszerűen, gazdaságosan, a pályázati lehetőségek teljes körű felhasználásával lássák el. A
feladatok ellátását a Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubja (továbbá: Intézmény, székhely:
Bélapátfalva, IV. Béla út 29., telephely: Szilvásvárad, Miskolci út 80.) végzi.
A Társulás tagjai a Társulásra ruházták a következő hatásköröket:
- az Intézmény adatszolgáltatása alapján a nappali ellátás és az étkeztetési normatívák igénylése,
a társult önkormányzatok közötti felosztása;
- adatszolgáltatások, normatíva elszámolások teljesítése a Magyar Államkincstár felé;
- a feladatellátáshoz szükséges pályázatok benyújtása;
- minden olyan feladat, melynek ellátását a társult Képviselő-testületek a Társulásra ruháznak át;
- nappali ellátás és az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatási feladatok szervezése és az
egységes alapelvek – önköltségszámítás, térítési díjkalkuláció, étkezési norma megállapítás –
összehangolása a székhely önkormányzaton keresztül.
A társulási megállapodásban megjelölt szociális alapszolgáltatási feladatok jogszerű gyakorlásáért a
székhely települési önkormányzat jegyzője felelős. A székhely települési önkormányzat jegyzője
teljesíti a jogszabályban, valamint a felettes szerv által előírt jelentési, adat- és
információszolgáltatási kötelezettséget, jogszabályban előírt bontásban igényli az állami normatívát,
beszámolási időszakban nyújtott adatszolgáltatás alapján elszámol a Magyar Államkincstárral.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az intézmény a hét öt
napján biztosít a rászorultak részére étkezést. Az étkeztetés helyben fogyasztással, saját maga általi
elszállítással, házhozszállítással történik.
2010. évi igénybevételi adatok
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A nappali ellátás a saját otthonukban élő, a szakmai programban meghatározott ellátotti csoportba
tartozó személyek – 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 18. életévüket betöltött,
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek –
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetését
biztosítja.
2010. évi igénybevételi adatok
- Bélapátfalva 45 fő
- Szilvásvárad 21 fő
A Társulás a nappali ellátás és az étkeztetés szociális alapszolgáltatások működéséhez szükséges
pénzügyi fedezetet a térítési díjakból, a központi költségvetési hozzájárulásból, feladatellátásra
átadott pénzügyi hozzájárulásból és egyéb támogatásból biztosítja.
A nappali ellátás és az étkeztetés térítési díjait a társult önkormányzatok Képviselő-testületei
állapítják meg a székhely önkormányzat adatszolgáltatása alapján.
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásait a székhely önkormányzat, míg a többcélú
kistérségi társulások támogatását a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása igényli az Intézmény
adatszolgáltatása alapján, mely teljes egészében beépül az Intézmény költségvetésébe.
A pénzügyi hozzájárulást a társult önkormányzatok az ellátottak száma alapján az éves költségvetési
rendeletükben előirányzatként biztosítják.
A központi irányítás költségekhez (az intézményvezető személyi juttatásaihoz, munkaadókat terhelő
járulékaihoz) a községek lakosságszámuk arányában járulnak hozzá.
Költségvetést érintő döntéshez a társult képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges.
Az Intézmény költségvetésének meghatározását követően a működésének társult önkormányzatokra
jutó részét Bükkszentmárton, Bátor, Egercsehi, Egerbocs, Hevesaranyos, Mónosbél, Szilvásvárad és
Szúcs Önkormányzatok támogatásértékű működési kiadásként bocsátják Bélapátfalva Város
Önkormányzat rendelkezésére. Az Intézmény működésének társult önkormányzatokra jutó
többletbevételét Bélapátfalva Város Önkormányzata támogatásértékű működési kiadásként bocsátja
Bükkszentmárton, Bátor, Egercsehi, Egerbocs, Hevesaranyos, Mónosbél, Szilvásvárad és Szúcs
Önkormányzat rendelkezésére.
A Társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi és gazdasági szempontból pénzügyi
bizottságaikon keresztül ellenőrzik a Társulás működését.
Bélapátfalvai Kistérség Idősek Klubjában végzett szociális alapszolgáltatási feladatok (nappali
ellátás és szociális étkeztetés) 2009. és 2010. évi pénzügyi helyzete bemutatásra, elszámolásra és
elfogadásra kerültek a Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének:
- a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 9/2010.
(VI.27.) , valamint
- a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló 11/2011.
(VI.27.) önkormányzati rendelete Indokolásának 2/c és 2/d kimutatásában, melyek pénzügyi
rendezése folyamatosan történik.
A szolgáltatással, a feladatellátással problémákról nincs tudomása, kéri a képviselő-testületet, hogy
tegyék meg hozzászólásaikat, majd fogadják el a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás.

A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
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95/2011(XII.29) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy elfogadja a Bélapátfalva-BükkszentmártomMónosbél-Egerbocs-Hevesaranyos-Bátor-Egercsehi-SzúcsSzilvásvárad Önkormányzatok intézményfenntartó mikro-térségi
társulása nappali ellátás és étkeztetés szociális alapszolgáltatások
ellátásáról készített beszámolóját.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: azonnal

4. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2012. évi ellátására vonatkozó ételszállítási
vállalkozói szerződés megkötése.
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
Dorkó Csaba polgármester: Az étkeztetést jelenleg 2011.évben a Bükk-Kapuja Kft –vel
oldották meg, velük van vállalkozási szerződésük 2011. december 31-ig.
Az eddigi tapasztalataik jók a vállalkozó szolgáltatásával, az ételek minőségére eddig panasz
nem érkezett, a szállítást mindig időben pontosan teljesítették. A jövő évre vonatkozó
árajánlatában tartja az ez évi árakat.
Van egy másik cég is a Mester és Fiai Kft. A TáltosEger-Felsőtárkány, aki árajánlatot küldött,
és egy minta étrendet is.
Az önkormányzat a szociális étkeztetés feladatot, jelenleg csak vállalkozóval kötött
szerződésen alapuló szolgáltatás igénybevételével tudja ellátni, így kérem a Képviselőtestületet, hogy mondja el javaslatait a két lehetséges szolgáltató közül, melyikkel kössék meg
a szerződést.
Személy szerint az eddig már jól bevált, ismert beszállítóval történő szerződéskötést javasolja,
mivel az eddigi szolgáltató az idősek napjára megrendelt ebéddel támogatta az
önkormányzatot.
Cseh Imre alpolgármester: Manapság nagyon fontos a biztos, jól bevált üzleti kapcsolat, ha
nem volt az elmúlt időszakban semmi probléma és a vállalkozó még segíti is az
önkormányzatot, akkor mindenképpen vele kössük meg a szerződést.
A képviselők támogatták a javaslatot.
A polgármester szavazást kér.
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
96/2011(XII.29) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a Bükk-Kapuja Kft-vel köt vállalkozási szerződést az
óvodai, iskolai és szociális étkeztetés biztosítása érdekében 2012.
január 1-től -2012. december 31-ig
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: 2011.december 30.

5. A 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
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Dorkó Csaba polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az eddigi szolgáltatást
végző vállalkozó 16 %-os nettó díjemelést kíván érvényesíteni 2012. évben, így a 110 l-es
gyűjtőedény szállítási díja 326 Ft+ Áfa, ami 414 Ft bruttó árat eredményez. A vállalkozó úgy
nyilatkozott, hogy ezen ár mellett nem áll módjában a szolgáltatást vállalni.
Árajánlat érkezett egy másik szállítótól, amely az előző évi áron 282.0Ft/hét/kuka + áfa
összegért vállalná a szállítást, valamint lehetőséget biztosít a szelektív hulladék gyűjtés
bevezetésére, illetve a temetőnél is elhelyez egy konténert.
Cseh Imre alpolgármester: Támogatja az új kezdeményezést, a kisebb méretű edény
bevezetése kedvezően hathat a lakosság körében. Mikortól lehet megkezdeni az új rendszert.
Dorkó Csaba polgármester: Mivel a vállalkozó telefonon úgy nyilatkozott, hogy akkor
közös megegyezéssel megszüntetik a fennálló szerződésüket, így az év elejétől be lehet a
másik szállítót vonni a szolgáltatás lebonyolításába.
Molnár Mária körjegyző: A szerződés megszüntetése történhet még felmondással, itt
azonban a felmondási idő 6 hónap.
Mivel egyéb kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester szavazást kér a Szakács Péter
egyéni vállalkozó által javasolt árral számolt 2012. évi hulladékszállítási díjról beterjesztett
rendelet tervezetről. Szavazás.
A képviselő-testület 5 nem szavazattal, nem elfogadta el a
közterületek tisztántartásáról és a település szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztaságról szóló 10/2004.(IV.28.) rendelet
módosításról szóló.…/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet
tervezetet.
Dorkó Csaba polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy határozatban adjon
felhatalmazást az ezzel kapcsolatos további intézkedések megtételére. Szavazás.
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
97/2011(XII.29) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a nem fogadja el a Szakács Péter egyéni vállalkozó
által küldött 2012. évi kommunális hulladékszállítási szolgáltatási
díj javaslatát.
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
további intézkedéseket annak érdekében, hogy a községben a
szilárd hulladékszállítási szolgáltatás 2012. évben is megoldott
legyen kedvező feltételek mellett.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: 2012.január 30.
6. Önkormányzati rendelet tervezet a Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2012. évi.
átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
Dorkó Csaba polgármester: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76.§
(1) bekezdése rögzíti, hogy ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-ig, amelyre szól, a
képviselő-testület nem állapította meg, akkor az önkormányzat az átmenti gazdálkodásról
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rendeletet alkothat, melyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat
bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és a kiadásait fedezhesse. Illetve meghatározza, hogy
a polgármester milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meg kell határozni a
felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének
napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített
kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet tervezetet vitassák meg és döntsenek
annak elfogadásáról.
Dorkó Csaba polgármester szavazást kér, mivel nem volt hozzászólás.
A képviselő-testület 5 igen szavazatta elfogadta a Hevesaranyos
Községi Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
16/2011.(XII.20.) önkormányzati rendeletét.
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
7. Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi. munkaterve
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
Dorkó Csaba polgármester: Az anyagot írásban mindenki megkapta, a munkatervbe minden
előre tudható napirendet beterveztek, nyilván lesz még a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. tv. bevezetésével és az önkormányzati rendszer átszervezéséből adódó olyan
napirend, amiket majd testülete elé kell vinni.
Kérdezi van-e más javaslat. Nem volt, így szavazást kér.
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
98/2011(XII.29) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy elfogadja a Hevesaranyos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. évi munkatervét.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
7. Egyéb ügyek, indítványok
Dorkó Csaba polgármester: tájékoztatást ad a jelenlévőknek az ÉMOP -3.1.3-11 pályázattal
kapcsolatban.
A támogatás célja a régió kisebb települései esetében jelentkező kisléptékű településfejlesztési
igények, amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést igényelnek, hanem a településkép
vonzerejének növelése céljából lokális fejlesztésekkel megoldhatók. Ezek az egy-egy
közterületre, utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások
elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosságnak az elégedettségi szintjét. A
konstrukció célja a 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet szerinti komplex programmal
fejlesztendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben kisléptékű pontszerű fejlesztések
megvalósítása a települések önkormányzati tulajdonban lévő elemeit érintően.
Az Önkormányzat pályázata a Hevesaranyos Petőfi út, Kertalja út, Béke út útburkolatok
megerősítése, árkok felújítására vonatkozik. A műszaki leírás részletesen ismerteti a
vonatkozó paramétereket. A pályázat benyújtáshoz több dokumentum becsatolására lesz
szükség, többek között az önrész rendelkezésre állását a pályázat benyújtásakor a pályázónak
nyilatkozattal – helyi önkormányzatok esetén a pályázói nyilatkozaton felül képviselőtestületi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék
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feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával a
saját forrás biztosításáról -, kell igazolnia. Erről a képviselő-testületet már határozott.
A pályázati költségvetés összege 59.071.596 Ft, a várható 95%-os támogatás mellett ebből az
önkormányzatnak 2.951.137 Ft-ot kell önrészként biztosítani. Ez az önkormányzat
költségvetéséből nagy valószínűséggel biztosítható. Tekintettel a megvalósuló beruházás
volumenére és szükségességére a község fejlődése érdekében mindenképpen megéri a
befektetést.
A pályázat benyújtásához szükséges a testület határozata, jóváhagyása a pályázat várható
összköltségének elfogadására, valamint az ehhez szükséges önerő biztosításáról szóló döntése.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Szavazás.
A Képviselő-testület a határozatot 5 igen szavazattal elfogadta.
99/2011(XII.29) határozat
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy az ÉMOP 3.1.3-11 számú a Kisléptékű
településfejlesztés
vidékfejlesztési
program
kiegészítésére
pályázatot a 3322 Hevesaranyos Petőfi út, Kertalja út, Béke út
útburkolatok megerősítése, árkok felújítására benyújtja. A
projektben érintett ingatlanok helyrajzi számai: 716/3, 716/4, 716/5,
446, 453
A pályázat konstrukció száma: ÉMOP 3.1.3-11, cím: ÉszakMagyarországi Operatív Program” Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program kiegészítésére”
A projekt összes költsége nettó: 47.314.886 Ft
ÁFA: 12.617.969 FT
Összesen: 59.932.855 Ft
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége:
59.932.855 Ft
A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás
igényelt összege: 56.936.212Ft. Ehhez a pályázathoz Hevesaranyos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy ha és amennyiben a pályázat nyertes lesz, úgy 2.996.643
Ft önerőt biztosítja, e tartalék összegét az Önkormányzat
költségvetési rendeletének módosításakor költségvetésébe beépíti,
elkülöníti.
Felelős: Dorkó Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
9. KÖZMEGHALLGATÁS
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester
A közmeghallgatásról önálló jegyzőkönyv készül.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, a polgármester megköszöni a részvételt, és
az ülés 17.00 órakor Közmeghallgatással folytatódik.
k.m.f.

Dorkó Csaba
polgármester

Molnár Mária
körjegyző
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