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 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 23.  

napján tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Galuska Balázs                       képviselő 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

   

                                      

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

2./ A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződésének módosítása 

     Előadó: Jámbor Flórián  polgármester 

 

 

3./ Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása 

     Előadó: Jámbor Flórián  polgármester 

 

 

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta. 
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1. Napirendi pont: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása 

                                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási 

igény benyújtásához az általa kiadott nyilatkozatokon túlmenően a képviselő-testületnek is 

határoznia kell, hogy a szolgáltató által kidolgozott fajlagos költség-ráfordítási adatokat 

elfogadja. 

 

A Borsodvíz Zrt. megküldte a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő 2015. évi 

tervezett fajlagos ráfordítási adatokat: 

 

Ivóvízszolgáltatás  489,3 Ft/m
3
 

Szennyvízszolgáltatás           1060,3 Ft/m
3
 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

27 /2015.(VI.23) önkormányzati határozata 

 

 

Tárgy: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolgáltató által 

kidolgozott, a támogatási pályázatban közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, 

és tudomásul veszi a támogatási pályázat benyújtását. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási pályázat benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

2. Napirendi pont: A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződésének  

        módosítása 

                                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Miskolc Térségi Konzorciumot 

alkotó Önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képező eszközökkel valósul meg. 
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A vagyonkezelését és a közszolgáltatói feladatokat a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el. 

A hulladékgazdálkodási rendszerekhez kapcsolódóan lehetővé vált a folyamatban lévő 

beruházások műszaki tartalmának megnövelése az alábbiak szerint: 

 

 

KEOP -1.1.1/B: 

A Miskolci Térségi Konzorcium nevében kérelem került benyújtásra KEOP Irányító Hatóság 

részére, amelyben kértük a projekt műszaki tartalmának kibővítését az alábbi fejlesztési 

elemekkel: 

- Optikai (szenzoros) válogató alrendszer beszerzése szelektív hulladék válogatáshoz a 

József Attila úti válogatóba. 

- 9 000 db 120 literes sárga szelektív gyűjtőedény beszerzése. 

 

 

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszeren belül korábban kiépített Miskolc, 

József Attila út 65. alatti válogatómű hagyományos kézi válogatómű. A házhoz menő edényes 

gyűjtés bevezetése és a pozitív válogatási igény megjelenése (haszonanyagok elkülönítése, 

anyagfajta és PET esetében szín szerint is), jelentősen megnövelte a válogatómű terhelését, 

ezért a válogatómű kapacitásának bővítése szükséges. A válogató csarnok felépítéséből 

fakadóan a válogatómű jelenleg technológiai elemmel be nem épített déli szakaszán új 

technológiai elemek telepítésére nyílik lehetőség, mely a válogatómű kapacitásának 

növeléséhez és a válogatási hatásfok növeléséhez járulhat hozzá. 

 

 

A szelektív hulladékgyűjtő rendszerünket a KEOP-1.1.1/B projekt részeként döntően 

gyűjtőedényes (35.000 db szelektív hulladékgyűjtő edény) és kisebb részben zsákos gyűjtéssel 

terveztük kiépíteni (9000 db ingatlan ellátása). Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a 

házhoz menő zsákos gyűjtéshez képest, - a gyűjthető mennyiségek tekintetében, - az edényes 

gyűjtés jelentősen jobb hatásfokkal és költséghatékonyabban végezhető, ezért a házhoz menő 

szelektív hulladékgyűjtő rendszerünket teljes körűen edényes gyűjtési formára kívánjuk 

átállítani, amely a 9.000 db edény beszerzése révén lesz elérhető. 

 

 

A tervezett kiegészítő beruházások összköltsége 296 500 000 Ft. A benyújtott kérelemben 

kérvényeztük a KEOP-1.1.1/B projekt 128 173 522,-Ft maradványérték felhasználását 

kiegészítő beruházások finanszírozására a jelenlegi 92,248217% támogatási intenzitás mellett.  

 

 

Kértük a fennmaradó 168 326 478,-Ft többlet beruházási költség finanszírozását ezzel a 

támogatási intenzitással, azaz 155 278 175,-Ft többlettámogatás biztosítását.  

A felmerülő közel 23 millió Ft önerő és ÁFA finanszírozását a Konzorcium vállalja a 

beruházások megvalósításának ütemezésében. 

 

 

 

KEOP 1.1.1/C: 

A KEOP 1.1.1/C/13-2013-0001 Miskolci Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 

továbbfejlesztése eszközbeszerzésekkel, pályázattal kapcsolatban Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a pályázat beadását követően, 2014. december 31-én kapta meg a Támogató 

Döntését az illetékes Helyettes Államtitkárságtól.  
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A 2015. márciusában benyújtott Támogatás növelése iránti kérelem alapján a projekt keretén 

belül igényelt többlettámogatás 432.000.000 Ft, melynek megítélés alatt álló támogatás 

tartalma 400.399.049 Ft. Ennek megfelelően az önerő biztosítási kötelezettség 31.600.951 Ft. 

Ezen összeg kiváltására a Konzorciumnak lehetősége van NFM önerő támogatási kérelmet 

benyújtani. Az önerő támogatás megítélése esetén a projekt önerő biztosítása nélkül, 100%-os 

támogatással valósulhat meg, ezért a kérelmek benyújtása a projektben megtörténik. 

A végleges műszaki tartalomba egy, a depónia műveléséhez szükséges kompaktor, 

telephelyfenntartó gép, préskonténerek (a nagybani fogyasztók kiszolgálására), RDF-SRF 

frakció gazdaságos szállításához szükséges nyerges vontató és pótkocsik, valamint logisztikai 

járművek beszerzése került bele, mely tartalmaz egy emelőhátfalas tehergépjárművet, daruval, 

a lomtalanítási feladatok ellátásához, valamint a nehezen megközelíthető területeken 

keletkező hulladékok elszállítására. 

A projekt részeként az edényazonosítási rendszer kiegészítése is megtörténik RFID alapú 

chipek edényekre szerelésével, a gyűjtő járművek megfelelő érzékelővel és kommunikációs 

rendszerrel történő ellátása mellett. Az alap projektben beszerezni kívánt járműflottával 

biztosítható a Konzorcium Tagönkormányzatainak területén keletkező kevert települési 

hulladékok begyűjtése, az informatikai rendszer segítségével pedig biztosítható a 

nyilvántartások pontos vezetése, hatékonyabb controlling rendszer kiépítése és szükség 

szerint kéttényezős közszolgáltatási díj bevezetése. 

 

 

Sem a folyamatban lévő projektek, sem a kezdeményezett módosítások Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata számára pénzügyi kötelezettséget nem jelentenek, az azokhoz 

szükséges pénzügyi forrást a Miskolc Térségi Konzorcium pénzeszközei biztosítják. 

 

 

A többlettámogatások a Magyar Közlöny 2015.06.03-i számában a Környezet és Energia 

Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának 

növeléséről és a projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról 

szóló 1365/2015 (VI.3.) Kormányhatározatban kerültek kihirdetésre.  

A többlettámogatásokkal kapcsolatos eljárásokra a Miskolc Térségi Konzorcium 

Konzorciumi Tanácsa 2015/06/03/XXIII/ 3. és 2015/06/03/XXIII/ 4. számú határozataiban a 

felhatalmazást megadta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor 

Önkormányzat számára. 

 

 

Mivel a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata jár el Gesztor Önkormányzatként, a Konzorciumi szerződés rendelkezései 

valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 5.§ (2) bekezdése 

alapján szükséges a Közgyűlés felhatalmazása az érvényesen létrejött Támogatási 

Szerződések módosításához. 

 

 

A felhatalmazások megadásán túl a Miskolc Térségi Konzorcium tagjai között fennálló 

Konzorciumi szerződés módosítása szükséges az alábbi okok miatt: 

 

 

-  A szerződésben rögzített projektek megvalósításához kiegészítő eszközbeszerzések 

valósulnak meg, mely eszközbeszerzések adatait a szerződésbe beemelni szükséges.  
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-  A szerződésben törlésre kerülnek azok a rendelkezések, melyek a szerződés egyéb 

pontjaiban már szerepelnek, a duplázódások kizárása érdekében.  

-  A szerződésből törlésre kerülnek azon rendelkezések, melyek fenntartása a 

szerződésben már nem időszerű, a szerződés kiegészül a MiReHuKöz Nonprofit Kft-

hez kapcsolódó Vagyonkezelési Szerződés kapcsolódó rendelkezéseivel, illetve 

törlésre kerülnek a megszűnt üzemeltetési és bérleti szerződés már hatálytalan, a 

Konzorciumi Szerződésben is szereplő rendelkezései. 

 

 

A Közgyűlés hatáskörét az osztatlan közös tulajdont alapító szerződés módosításával 

kapcsolatban a Konzorciumi Szerződés kapcsolódó rendelkezése, a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapozza meg. 

A Konzorcium szerződés módosítását a Konzorciumi Tanács 2015/06/03/XXIII/ 6. számú 

határozatában elfogadta. A szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy a 

módosítást a Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok képviselő testületei is jóváhagyják. 

 

 

II. Előzmények 

 

 

A Konzorcium sikeresen vett részt a Környezet és Energia Operatív Program KEOP – 

1.1.1/C/13 számon „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázaton, melynek eredményeként a KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében a hulladékgazdálkodási rendszer 

további fejlesztése valósul meg. 

 

 

A Konzorcium továbbá támogatást nyert el a „Miskolc és Térsége Települési Szilárdhulladék-

kezelési rendszerének továbbfejlesztése” elnevezésű KEOP-1.1.1./B/10-11-2011-0001 számú 

projekt megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzésére, amely beszerzéseken 

keresztül szintén a hulladékgazdálkodási rendszer további fejlesztése valósul meg. 

 

 

III. Várható szakmai hatások 

 

 

A pályázatokban megvalósuló fejlesztésekkel a MiReHuKöz Nonprofit Kft. magas szakmai 

színvonalon, jogszerű keretek között biztosítja továbbra is a Miskolc Térségi Konzorcium 

területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátását, valamint az ISPA és 

KEOP pályázati források felhasználásával beszerzett és beszerzendő eszközök működtetését. 

 

IV. Várható gazdasági hatások 

 

 

A társaság működése az ISPA és KEOP projektekben beszerzett, a Miskolc Térségi 

Konzorcium osztatlan közös tulajdonát képező eszközökkel, az igénybe vehető állami 

támogatásokkal biztosítja a hulladékgazdálkodási feladatok gazdaságos és hatékony ellátását. 
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V. Kapcsolódások 

  

KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001 azonosítószámú 

projekt Támogatási Szerződése és mellékletei valamint azok módosításai. 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti a módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetbe 

foglalt konzorciumi szerződést. 

(jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

A polgármester javasolja a konzorciumi szerződés módosításának elfogadását. 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

28 /2015.(VI.23.) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződésének módosítása 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata úgy határozott, hogy a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására és települési szilárdhulladék-kezelési 

rendszer továbbfejlesztésére tovább fejlesztésére irányuló egységes szerkezetbe foglalt 

konzorciumi szerződést az ismertetett tartalommal elfogadja. 

(A szerződést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: 2015. június 30. 

 

 

3. Napirendi pont: Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy az önkormányzatnak minden évben el kell fogadnia a 

közbeszerzési tervet.  

Jelenleg a költségvetés nem tartalmaz olyan beruházást, amire közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni, de ez év közben még változhat.  

Ezért javasolja nemlegesen elfogadni a közbeszerzési tervet.  

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

29/2015.(VI.23) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal elfogadja. 

 

 

 
 

Közbeszerzés 

tárgya 

CPV 

kód 

Becsült 

nettó 

érték 

Ft-ban 

Tervezett 

eljárás 

típus 

Az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésnek 

várható 

időpontja, 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételre 

nemleges       

       

       

       

       

       

       

 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Jámbor Flórián sk. Dr. Hegyközi Béla sk. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 

 


