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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. március 9-én 17,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester
Baranyai József, Holl András, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Pék László, Ulrich Krisztián,
Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (10 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Gartner József képviselő,
Horváth László képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Koósné Stohl Ilona Szociális Szolgáltató Központ vezetője,
Németh Kornél bizottsági tag,
Tasnádi Tibor projektvezető.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 10 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
40/2009.(III.9.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól
szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltetésével
kapcsolatos döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 34 db települési
szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” tárgyú projekthez önerő
biztosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy az ügyrendi bizottság támogatja a
rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással rendeletet alkot:
9/2009.(III.11.) rendelet
a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) rendelet
módosításáról

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól
szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az ügyrendi bizottság állásfoglalását,
mely szerint javasolja a térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezet 1. számú
mellékletének előterjesztés szerinti elfogadását.
Kérdés
Holl András képviselő kérdezi, arról van információ, hogy a többi érintett település is
elfogadta ezt?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az érintett települések folyamatosan tárgyalják.
Hozzáteszi, hogy a társulási tanács elfogadta e javaslatokat, illetve a díjak összegét. A
képviselő-testületek várhatóan március hónapban napirendre tűzik az előterjesztést, így április
1-jétől hatályba lépnek az előterjesztés szerinti térítési díjak.
Koósné Stohl Ilona szolgálatvezető kiegészítése szerint a térítési díjak megállapítása
szigorúan meghatározott, mivel jogszabály írja elő számukra. A települések a meghatározott
intézményi térítési díjaktól nem térhetnek el, viszont kedvezményeket biztosíthatnak a helyi
lakosok részére. Megjegyzi, hogy minden település részére egységes javaslatot küldött meg.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
10/2009.(III.24.) rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló
5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról

3./ Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltetésével
kapcsolatos döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök tájékoztatása szerint az ügyrendi bizottság
javasolja a képviselő-testületnek, miszerint tárgyalja első fordulóban ezt az előterjesztést, s
kerüljön vissza még egyszer a testület elé azzal, hogy a hivatal vezetése fontolja meg egy
olyan alternatíva lehetőségét, mely szerint az önkormányzat nem száll be a közbeszerzésbe, s
amennyiben lejár a jelenlegi közszolgáltatóval a szolgáltatási szerződés, akkor a képviselőtestület írjon ki közbeszerzési eljárást. A bizottság úgy véli, hogy egyrészt a rendelkezésre
álló információk alapján elég sok bizonytalansági tényező van az előterjesztésben, amit végig
kellene gondolni. Másrészt, ha a képviselő-testület elkapkodva nyilatkozik a közbeszerzési
eljárásban való részvételről, akkor előre elkötelezi magát.
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Ottó Péter polgármester jelzi, hogy 2009. március 20-ig kell döntést hozni. Valószínű, hogy
jövő héten rendkívüli testületi ülést kell tartani, mivel két intézmény esetében határidős
pályázat van, amit – véleménye szerint - szerencsés lenne benyújtani. Az előterjesztés valóban
összetett, s ha csak arra a tanulmányra gondol, amely az üzemeltetés lehetőségeit taglalja, és
több variációt fogalmazott meg, akkor Zirc esetében e miatt is érdemes azzal foglalkozni,
hogy a helyi szolgáltatást végző vállalkozást egy döntéssel ne szorítsák ki annyira, hogy a
tevékenységét meg kelljen szüntetnie az adott település területén. Próbáljanak olyan
megoldásokban gondolkodni, amelyek valamilyen szinten lehetőséget adhatnak a számára,
hogy továbbra is szolgáltatást végezhessen.
Kéri a jelenlévő projektvezetőt, hogy adjon tájékoztatást erről a kérdéskörről, illetve röviden
foglalja össze a projekt jelenlegi állását, s melyek a soron következő aktuális feladatok.
Tasnádi Tibor projektvezető elmondja, hogy a projekt megvalósítása a kivitelezés
megkezdése előtt áll. 2009. március 16-án Királyszentistvánon megkezdődnek a kivitelezési
munkálatok. A kivitelezőt egy közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás
eredményeként választották ki. Hozzáteszi, hogy valamennyi közbeszerzési eljárást - ami
elismert támogatási költség alapjául szolgál - a Környezetvédelmi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint irányító
hatóság közvetlenül kontrollált. Ez azt jelenti, hogy minden egyes dokumentációt,
közbeszerzési feltételt jóváhagytak, ellenőriztek, pontosan és alaposan megnéztek,
minőségbiztosítottak. A bírálat során a bíráló bizottság kétharmadát az NFÜ és a központi
költségvetés képviselői adják, egyharmadát pedig a társulás. A kivitelező konzorcium 23
millió euróért vitte el a munkát. Ez az összeg 3 millió euróval haladja meg a tervezett
költségkeretet, aminek két oka van. Egyik a tartalék-keret – amit vagy felhasználnak az előre
nem látható feladatok megoldására vagy nem -, ami kb. 1 millió eurót jelent, valamint a
mechanikai, biológiai stabilizáló - ami Királyszentistvánon épül - olyan technológiai
ismeretlen volt ebben a rendszerben, aminek az árát nem tudták pontosan meghatározni. Úgy
gondolja, a jelenleg zajló gazdasági válságot is elég rendesen beárazták a kivitelezők az
árajánlatukban. A költségtúllépés fedezetéül az eszközbeszerzési tender terhére
csoportosítottak át forrásokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jóváhagyásával és a társulási
tanács döntése alapján. Ily módon a gyűjtőjárművek – klasszikus kukásautók - beszerzése
elmarad, mert erre nincs támogatott forrás. Ennek fedezetére két lehetőség van. Az egyik,
hogy kiegészítő támogatást kérnek a központi költségvetéstől, s így 20 % önerőt kell
biztosítania a társulásnak. A másik lehetőség, hogy teljes egészében hitelfelvétellel pótolják a
kieső összeget. Ebben az esetben viszont próbálják erőteljesen lenyomni a beszerzendő
darabszámot. Kezdeményezték az egész beruházás gazdaságosságának alapját jelentő
költséghaszon-elemzés felülvizsgálatát. Ismert, hogy az euró árfolyam pillanatnyilag olyan
magasságba szökött, amivel a társulás alapítói soha nem számoltak. Az önerő felosztásakor
245,60 Ft-os euró árfolyammal kalkuláltak, amit 2006. évben 281,- Ft-ra korrigáltak. Arra
nem gondolt senki sem, hogy tartósan 300,- Ft felett lesz egy euró. Erre a megoldás, ha a
hiányzó 50 – 100 millió Ft-ot hitelfelvétellel próbálják kompenzálni. Természetesen ennek
– mint mindennek – a lakossági díjakra hatása van.
Ottó Péter polgármester kérdezi, mikorra várható a beruházás befejezése?
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Tasnádi Tibor projektvezető válasza, hogy 2009. december 31. a kivitelezésre adott befejezési
határidő. Ez nem foglalja magába a próbaüzemet. Arra kb. még félévet szánnak. 2010. június
30. az, amikor a rendszerről elmondható, hogy alkalmas a hulladék fogadására, onnantól
kezdődhet a beszállítás. A projekt pénzügyi lezárásának 2010. december 31. napjáig kell
megtörténnie. Ez az igazi jogvesztő határidő, mert 2010. december 31. után nem tudnak
támogatást lehívni.
Az üzemeltetéssel kapcsolatban kitér arra, hogy megépül Királyszentistvánon egy új lerakó 6
hektáros alapterülettel, 1 millió m3 térfogattal, valamint egy 120.000 tonna kapacitású
mechanikai, biológiai stabilizáló. Megvalósul Balatonfüreden egy komposztáló, Ajkán, Pápán
és Tapolcán egy-egy átrakó állomás, Ajkán, Pápán, Tapolcán és Veszprémben egy szelektív
hulladékot válogató üzem. A 158 településen további plusz 400 szelektív hulladékgyűjtőszigetet hoznak létre. E rendszer működtetésére mindenképpen figyelembe kell venni a
közbeszerzési törvény előírásait. Ennek megoldására készült az a tanulmány, amit a
képviselő-testület tagjai is megismertek, s ami tulajdonképpen azt taglalja, hogyan oldható
meg az üzemeltetés. E rendszer üzemeltetésére, ha a közbeszerzési törvényt alkalmazzák,
akkor vagy a társulás alapít egy önálló gazdasági társaságot, vagy megközbeszerezteti ennek
üzemeltetését. Amennyiben a kijelöléses módszert választják, úgy biztosítani kell, hogy ez a
társaság 100 %-ban az ajánlatkérő tulajdonában álljon egyszemélyes gazdasági társaságként, s
a bevételének több mint 90 %-át e tevékenységből kell szereznie. Említi, miszerint a társulási
megállapodásban lévő enyhe következetlenség miatt, illetve, hogy a magyar jogrend az
egyszemélyes társaság alakítását eléggé lehatárolja, úgy vélte a tanulmány készítője,
praktikusabb, célszerűbb, jogszerűbb, ha közbeszerzési eljárással választják ki a rendszer
üzemeltetőjét. Ez ugyanakkor további kérdéseket is felvet. Utal arra, miszerint a társulás
vállalta, hogy a területén működő háztartásoktól 26.000 tonna szelektív hulladékot fog
begyűjteni évente. Megjegyzi, ez egy fizikai indikátor, amit teljesíteni kell. A jelenlegi
gyűjtőkapacitás 5-6.000 tonna szelektív hulladék begyűjtését teszi lehetővé a fejlesztést
követően is. Tehát, további jelentős nagyságrendi fejlesztésre van szükség e téren. Erre
gyakorlatilag csak úgy van lehetőség, ha a rendszer üzemeltetőjét arra kötelezik, hogy további
fejlesztéseket hajtson végre e területen, növelje a szelektíven begyűjtött hulladék
mennyiségét. Új gyűjtőjáratokat indítson annak érdekében, hogy a lakosságtól a legolcsóbban,
a leghatékonyabban működtethető úgynevezett „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésével szedje el a szelektíven gyűjthető hulladékot. Mindent elkövessen annak
érdekében, hogy ezt a hulladékot valóban újra felhasználják, növelje az ebből származó
bevételét, s csökkentse a költségeit, ezen keresztül természetesen a lakossági díjakat is.
Lehetséges például, hogy a gyűjtőjárművek beszerzése szintén őt fogja terhelni. Egy
gazdasági társaságnak kellene ezt a hitelt felvenni, s nem a társulásnak, akinek a vagyona nem
fedezetképes egy banki vizsgálatkor. Amennyiben ilyen terheket kívánnak áthárítani az
üzemeltetőre, akkor egy hosszú távú konstrukcióban kell számára biztosítani az üzemeltetés
lehetőségeit. Garantálni kell, hogy az előkészítés során meghatározott hulladékmennyiség
bekerül a rendszerbe, s ezt csak úgy tudják elérni, ha az üzemeltetést és a gyűjtés-szállítást
egy közbeszerzési eljárás keretében vonják össze. Ezért született a képviselő-testület által
megismert előterjesztés, s kéri, hogy fontolják meg az elfogadását. Természetesen meg lehet
tenni, hogy a gyűjtés-szállítással kapcsolatban úgy döntenek, miszerint 2012. évben a
képviselő-testület határoz közbeszerzési eljárás lefolytatásával a közszolgáltatóról.
Megjegyzi, hogy a jelenlegi eljárásban is roppant éles verseny lesz, mert azok a szolgáltatók,
akik jelenleg a piacon vannak a társulás területén szintén megjelennek ajánlattevőként ezen a
tenderen. Úgy véli, minden egyes önkormányzatnak - aki ilyen céggel rendelkezik, s ezt a
tevékenységet szeretné végezni - kockázatot kell vállalnia.
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Megérti, hogy a döntést nem akarják elkapkodni, de kéri, hogy az előterjesztésben ismertetett
indokok alapján 2009. március 20-ig határozzanak e kérdésben.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Ulrich Krisztián képviselő egyetért az ügyrendi bizottság javaslatával. Úgy gondolja, az
előterjesztés határozati javaslata meglehetősen képlékeny dolgot tartalmaz. Nem tudják, mi
lesz a közbeszerzési eljárás eredménye. Úgy látja, ezzel a döntéssel az önkormányzat
elszalasztaná azt a lehetőséget, hogy ráhatása legyen a későbbiek során a hulladékszállításra,
illetve a közszolgáltató kiválasztására.
Javasolja, ezt a kérdést tárgyalják meg alaposabban és kerüljön vissza később a testület elé.
Ottó Péter polgármester kéri a projektvezetőt, hogy adjon információt a várható díjakról.
Tasnádi Tibor projektvezető kifejti, hogy a költség-haszon elemzés – ami a pályázat
gazdasági alapját adta – a díjra vonatkozóan nagyon jó becslést adott. 34 euró/fő/évben
állapította meg azt a díjat, ahonnan a lakossági hulladékdíj indul. Azt tudni kell, hogy a
beruházási költség, az aktivált érték jelentősen befolyásolja a díjakat. Nem tudja
megmondani, milyen árfolyamon tudják megvenni az eurót, amivel ki fogják fizetni a
számlákat. Ha a 245,- Ft-hoz viszonyítják a jelenlegi 300,- Ft feletti árfolyamot, akkor 2
milliárd forint körül van az árfolyam-különbözet bizonytalansága a rendszerben. Ez valahol
be fog épülni az árakba. Úgy gondolja, jelentős áremelkedésre kell számítani. Természetesen
tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi hulladék-elhelyezési gyakorlat környezetszennyező.
Minden egyes most használatos lerakó felszín alatti vizeket szennyez, ami a közeljövőben
jelentős problémákat okozhat. Magyarország 1999. óta tisztában van azzal, hogy szigetelt
hulladék-lerakókat kell kialakítani. Az Európai Bizottság ekkor fogadta el a lerakó direktívák
irányelvet, amely tételesen rögzíti, hogy milyen típusú lerakókat kell építeni. Másrészt, mint
árnövelő tényezőt figyelembe kell venni, hogy egy nagy lerakót tudnak kialakítani. Nincs hely
arra, hogy sok kicsit építsenek, hiszen itt a Bakonyban mindenhol karszt van. Nagyon nehéz
helyet találni egy lerakónak, s ezért van az a szerencsétlen állapot, hogy a megye keleti
határán valósul meg a lerakó, ami jelentős szállítási költségeket okoz. A társulás alapítóinak
egyik alapelve volt annak idején, hogy senkit ne érjen hátrány abból, milyen messze van
Királyszentistvántól. A szállítási költségek átlagköltségként jelentkeznek minden egyes
településnél. A díjra vonatkozóan nem szívesen bocsátkozna találgatásba, de jelentős
növekedés várható.
Holl András képviselő szerint elég terjedelmes az anyag, kevés volt az idő az
áttanulmányozására. Abban a kérdésben sem lát tisztán, hogy mennyivel tudnak többet egy
hét múlva, ha dönteni kell.
Ottó Péter polgármester szerint annyival mindenképpen többet, hogy a viszonylag jelentős
anyag áttanulmányozására még lesz egy hét. Ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy mind a PIU szervezet munkatársaival, mind a társulási tanács tagjaival
folyamatos gondolkodás történik annak érdekében, hogy olyan megoldások szülessenek,
amelyek mindenki számára elfogadhatók. Miután várható, hogy ismét egy rendkívüli ülést
kell tartani, ezért nem látja annak akadályát, hogy ezt az előterjesztést visszahozzák egy hét
múlva.
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Holl András képviselő számára az előterjesztésből nem derült ki, hogy a településeknek
lehetőségük van a külön közbeszereztetésre. Ettől kezdve nincs értelme annak, hogy átlag
kilométerköltséget számoljanak. Történetesen, ha az önkormányzat megbíz egy szállítót,
akkor ő annyiért fogja elszállítani a szemetet, amennyibe neki kerül.
Dr. Varga Tibor képviselő jelzi, hogy az előterjesztés szerint az önkormányzat közbeszerzése
csak akkor fog bekövetkezni, ha lejár a most érvényes közszolgáltatási szerződése. Ezt a
közbeszerzést pedig most fogják kiírni még április 1. előtt, s ami számára furcsa, hogy
pusztán azért, mert megváltozik a közbeszerzési törvény.
Tasnádi Tibor projektvezető szerint a helyi gyűjtés és szállítás tekintetében a képviselőtestületnek szabad keze van. Amint az új hulladéklerakó üzembe lép – fogadni tudja a
hulladékot – a társulás minden tagjánál a hulladékgyűjtésre és -szállításra vonatkozó
rendeletet az irányba kell módosítani, hogy Királyszentistván legyen benne a lerakó. A
királyszentistváni lerakó és az ehhez kapcsolódó létesítmények üzemeltetési költsége a
társulás minden településére számított átlagköltségként megjelenik kapupénz formájában a
hulladékszállítás díjában. Ez a kapupénz gyakorlatilag a társulás minden tagjának ugyanaz az
összeg lesz. Eltérés abban lesz, hogy például Zircen a kukásautó összeszedi a hulladékot,
leviszi Királyszentistvánra a hídmérlegre, és ott átadja. Ez az a szolgáltatási hányad, amire a
közbeszerzést kiírhatják. Amennyiben a költségeket nézik, akkor durván azok 70-80 %-a az,
ami a kapupénzhez köthető költség. A fennmaradó 20-30 % az, ami a helyi gyűjtéshez,
szállításhoz köthető. Ebben azért nem lát megtakarítási lehetőséget, mert a gyűjtés, szállítás
költsége nagy valószínűséggel mindenhol azonos.
Az április 1. valóban vízválasztó ebben a rendszerben. Ugyanis tudni kell, hogy ezen a
közbeszerzési tenderen nem számítanak sok ajánlattevőre, mivel elég korlátozott az a kör,
amely képes megfelelő színvonalon ezt a feladatot ellátni. Úgy véli, hogy maximum öt
ajánlattal kalkulálhatnak. Kiemeli, hogy az április 1-jétől hatályba lépő közbeszerzési
törvénynek van egy érdekes pontja, mely szerint, ha egyetlen érvényes ajánlat marad a
versenyben, akkor az egész eljárást érvénytelennek kell tekinteni. Tételezzék fel, hogy érkezik
öt ajánlat, s mindegyik hiányos lesz. Mivel megvan az ajánlat, mindenki ismeri a másik árát,
ezért könnyen ki tudják kalkulálni, hogy ki a nyertes. A másik négy ajánlattevő pusztán azzal,
hogy nem teljesíti a hiánypótlási kötelezettségét, érvénytelenné tudja tenni a saját ajánlatát, ily
módon az egész eljárást. Ezzel az egész közbeszerzési eljárást a végtelenségig lehet húzni.
Úgy gondolja, ez olyan kockázat, amit nem biztos, hogy vállalni kellene. Amennyiben április
1. napjáig megjelenik a közbeszerzési felhívás, akkor gyakorlatilag szeptember 1. napjával
lehet üzemeltetője a lerakónak. Ez azt jelenti, az utolsó pillanatban fog megérkezni
Királyszentistvánra, illetve a többi létesítményhez, hogy átvegye az egész folyamatot.
Véleménye szerint nem szaladtak előre, inkább elkéstek az üzemeltető kiválasztásával.
A polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága javaslatát, mely szerint az előterjesztést tárgyalják első fordulóban, s
kerüljön vissza még egyszer a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
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4./ KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 34 db települési
szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” tárgyú projekthez önerő
biztosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Tasnádi Tibor projektvezető röviden ismerteti az előterjesztést.
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az ügyrendi bizottság állásfoglalását,
mely szerint javasolja az önrész vállalását a volt hulladéklerakó rekultivációjának
megvalósításához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
41/2009.(III.9.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2008.(VII.21.) Kt. számú határozatát
hatályon kívül helyezi, egyidejűleg vállalja a KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú „Az
Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő
34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” tárgyú projekt
Támogatási Szerződés szerinti elismert saját forrás településre jutó részének biztosítását,
melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti az alábbi ütemezés szerint:
A befizetési kötelezettség
időpontja
I. részlet
(esedékes: 2009. március 31.)
II. részlet
(esedékes: 2010. március 31.)
Összesen:

felhalmozás

működés

Összesen

1 018 000,- Ft

0,- Ft

1 018 000,- Ft

832 900,- Ft

0,- Ft

832 900,- Ft

1 850 900,- Ft

0,- Ft

1 850 900,- Ft

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 45 perckor berekeszti.
K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

