II. ÖSSZEGZő MEGÁLLAPÍTÁSoK,

JAvAsLAToK

AZ onkormónyzot oz el]enórzött 2ooz'2oo5' évekbentöbb jogcímen86 377
tómogotóst Vett igénybe,omelynek 97,9 o/.'o o
€z€r
Ft közműfei|€ s áési
2oo4-2oo5' évekbenmegvolósítottszennyvíz.betuhőzőshoz kopcsolódott.
Az egyéb- gaz, víZ jogcímekenlehívotttómogotásokot o jogosu]tmogonszekifizették,míg o csotorno jogcímenigénye]ttómogotósokot, o
mélyekrészére
mogónszemélyekengedményezőnyilotkozoto olopjón, o 2005. decemberben
Alopítvónynok utottók' Út.
kiuált tdmoóotós tivetetévet,oz trotÁv
nem ke.
tómogotás igénybevételéIe
beruházáshoz kopcso]ódó köZműfej]esztési
rü]t sor'
A szenn}wíz-beruházós megvolósításo sorón az onkolmányzot o fővó].
]olkozó kivítelezőtő]szolgó]totósi szerződésekolopján összesen 575 536 ezet
bevételt reo|izólt o lokosság szervezésevolomint kozterület.
Ft n€ t tó
soron
hosznóIoti díj címén'A közteniletek nem közlekedési céiúigénybevétele
jogszobólyi
o
kövenem
toltotto
be
béIbevevő
sem
o
sem oz onkormónyzot,
évi
I.
szrrmú
o közlekedésról szóIó 1988.
telményeket,omel]yel megsértették
törvényben,volomint q köZutok igozgotósóIól szóió KHVM rendeletbeno könit
ésmegodósáro, o díj megfizetésékezelóiénekhozzójórulósánok megszelzéséIe
oz onkolmónyzot óltol
érdekében
Ie vonotkozó előírósoit.A bevételbeszedése
olopián o ténylegesésvolós igénybevé.
kibocsátottszámlók teljesítés.igozolósqi
nem volt megál]opíthotó.
tel, ésí9y onnok ].ogszerúsége
hozzo.
oz éIdekeltségi
Az Onkormányzot o beruhózós megvolósítósoérdekében
jórulós mogónszemé}yek
céljóból o fővállolkoe]ősegítése
óltoli megfizetésének
hotóIozó kilite|ezőtől me9szerzett összes bevét€ | ét o Képviseló-testü]et
kívüli
Zotávol ]óváhogyvo, szerzódésbenIögzítetten, á|lomhóztortóson
_
Alopítvónyhoz
utolto.
szervezetn€ k
mínt köZcélúodomónyt oz tKoTÁM
TáIsu]ot
Az Önkormányzot o tólsult önkormónyzotokko] közósen ]étrehozott
megelőlegezésere
onnok
kivetésével,
volomint
hozzdjórulós
óltol, érdekeltségi
felvett pénzintézetihitellei - melynek 65 o/o.okedvezményeskomotozásúköl.
csön volt . volósítottomeg o szenn;,víz-beluhóZást.A Tórsulot o módosított
,,Alopszobály,,-óbonlögzítve, o 2003' évben oz egységrejutó érdeke|tségi
hozzáiórulós összegé{L17oo ezeÍ Ft-bon hotátoztq rn€ g , o fizetésiköte]ezettségmódiat ésösszegétdiffelenciólton ó]lopítottomeg' Az Ltp.szerződést
ó0 hónopon kelesztú]fizetendó 1498 Ft megtokolíkötött mogónsz€ m ély€ k
hozzójárulóst vóllo|tok, a,ne|yhez az
tósi összegge]89 88o,-Ft éIdekeltségí
oKOTÁM Alopítvánnyol kötött,,Támogotósi szerződés',olopjón tómogotóst
nem kötött mogónszemélyekés
vehettek/vettek i9énybe. Az Ltp.szerződést
240 eZeIFt.bon hotóIozkötelezettségét
egyébszervezetekhozzójóIu]ós-íizetési
tók meg.
keretszerzódést
A|opítvánnyot kötött
Az Onkormónyzot o' txotÁM
hogy o mogónszemélyekszómóIo o szennyvíZ.beluhóZós
onnok érdekében,
köte]ezettsé9
hozzájáruIás me9fiZetési
megvoIósítósórobefizetendóérdeke1tsé91
megkÖnnyítsék'
Támogotásbon oz Ltp.szeIződéstkötött mogónsze.
teljesítését
ozonbon o Tó$ulot nyilvdntortásóból nem vo}tmegól.
mé]yekrészesülhettek,
2a

támo9otós.
lopíthotó, hogy ténylegesenVolomenny1mo9ónszemé]yIészesú]t.e
bon' Az oKoTÁM Alopítvány óItoI o lársulothoz uto]t támogotós névszednti
íe]osztóstnem toftqlmoZott.
Az tnkormónyzot iegyzőie o Társulot ó]to] kiáilított,névszerinti,lojstfomos
- oz érdekeltségi
hozzdjóIu]óst Ltp-szerződésútjón te]jesítómogónszemélyek
befizetéseités az oKoTÁM AlopÍtvóny tómogotósót tor1olmozó - igozolós
tómogotóst. Az igoolapión igénye|te meg o központi közműf€ i lesáési
szempontjából nem vizsgálto, é5
zolósok toftolmót oz igény]ésjogszerűsége
2004' IV' negyedévétő]
kezdódően figyelmen kÍvül hagyto o 26212oo4.(XI' 23.)
megfeleló i9ényekösszesítéserc
KoIm' Iende]etbeno tómogotósi fe]tételeknek
vonotkozó előíIóst' A jegyző len tett e|eg€ t o hivotkozott KoIm. Iendelet.
ben foglo]t,o kifÍzetettközműfejlesztésitómogotósoklól vezetendő,e]lenórizhe.
tő nyilvóntortási köt€ l ez€ t tségének.
A csotorno iogcírtren 2004-2005'évekbenigénybevett84 556 ezel Ft közmü.
tómogotős 99,5 o/o-őtoz onkormányzot jegYzőie a mogánszemé.
fej]esztési
Iögzített- o 73l-1999' (V. 21') Korm. rcndelettil.
lyek ,,MegbíZósiszerződés,,.ben
tóso ellenéIe engedményezése
o]opján oz tKoTÁM Alqpítvónynok utolto o jogosultmogónszemélyeknektorténókifizetésehelyett.A 2005. évvégéno
támogotdst 2006. jonufu hinop.
MÁK áltol kiutolt 473 ezel It közműfej]esztési
Az onkolmónyzot
bon oz onkormónyzot visszofizetteoz ól]omi kóltségvetésbe.
módosítását
ésq mogánszemélyekközött megkötött ,,Megbízósiszerződés,,-ek
Alopítvóny,
miszednt o
2005.
hónopbon
oz
oKoTAM
kezdeményezte
októbel
yo'os
jövóben
jövőben igénybeveendő 15
o Tór.
köZműfejlesztési
tómogotást o
sulothoz utoljók, omelyrc o gyokorlotbonnem kelü]t sol.
Az onkormányzot o 2oo4.2oo5.évekbeno csotomo jogcímen84 556 ezer Ft
köZműfejlesztésitónogotást
iogtolonul vett igénybe, mivel orro o
(v.21.)
megfi73/1'999'
Korm. rendeletbenfoglolt, o hozzójórulás tény]egesen
zetettösszege helyett,o magánszemé]yek
Ltp.megtokoítósoilo o sojót befizeté.
sei ésoZ oKoTÁM Alopítvóny ólto] nyújtotttómogotós olopjdn kenilt sol. A
lokós-tokorékpénztcirokról
szóló 1996. évi CXIII. törvény, volomint o lokóselőtokarékossdg
ól1omi tómogotósó.ó1 szóló z15l1'996,(XII' 23') KoIm. Iende]et
éItelmében
o mogónszemélyeklokós.előtokoÉkossógiszámló].óIotöfténó befi.
hozzójáIulóssó, omelyet o
zetéseko kiutolást követően vó]nok közmúfejlesztésí
szokaszábon rögzítetten
mogónszemélyekoz Ltp-szerződések
engedményezési
jogtolonul
vóIloltok' A
igénybevetttámogatásból 81 226 ezet Et-ot a
lejóIotót kove.
73lI999. (v.21') Korm. Iendeletértelmében
oz Ltp.szerzódések
tően sem ]ehet igénybevenni oz onkormónyzot hormodik személlyelkötött
po]góIi jogíszerződéseolopjón megfizetettpénzeszkózretekinteÍte].
A mogon.
személyeksojót befizetései
után o 3 33o ezer Ft támogotás iogszerűvé vóI.
hot oz Ltp-megtokorításokkiutolósót követően, ugyonokkor ozonbon o
engedmé'
7311999.(v.21.) Korm'rende]et
tiltóso ellenérco mogónszemé]yek
nyeztéko támogotós igénylését
o
támogotást
is.
és
Az oKoIÁM Alopítvány támogotóso utón iogtolonul igénybevett 81 226
vi57.
ezet }t Volominl - ligyPlemmelol on|ormon}70l CjlroImor 2006'éVbén
szofiZetetttámogotáslo o mogónszemélyekbefizetéseiltón 2 857 ezeÍ Et
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összegű tómogotós
t€ s z.

visszofiz€ t ésére az e||e.'őÍzés € l vonási

iovos|otot

A hetyszíniellenőIzésmegáliopítósoi mei]etto gozdó]kodós szqbályszerúsegé
nek, o munko színvono]ónokjovítdso,o iogszobólyi előírósok következe'
t€ s ésmorodéktolon betortríso érdekében oz ellenőrzés Iovosolio:
a po|9árm€ 5 ternek:
érvényesítése
érdegazdá|kodás
kóVete|ményeinek
a kö|tségvetési
szabá|yszerű5é9i
kében:
1'

történőfe|e|őssége
szabá]yszerűségéért
az Ótv.-benfog|a|t,
a gazdálkodás
biztosítsa
jogszabá|yi
köVete]mények
gazdákodása5orána
alapján,hogy az onkorrnányzat
a tény|eges
és
a te|je5íté5igazo|ásokra
nevezetesen:
maradékta|anu|
érVényesÜljenek,
kerü|jón
sorj
a|átámasztott
adatoka]apján
va|ós,e||enőrizhetóen
javítása
érdekébenI
a munkaszínvona|ának

2.

áltatapaszta|atainak
a Képvise|ő.te5tÜ|et
kezdeményezze
a számvevőszéki
e||enórzés
intézkedési
készíttessen
|i megtárgya|á5át,
a feitárt hiányosságokmegszüntetésére
teryet;

a iegyzőnek:
betartása
érdekében
a jogszabá|yi
e|őírások
maradéktaIan
3.

hogy a közÚt
gondoskodjon
fog|althatáskörében,
a HtV.92. 5 (10) bekezdésében
kérelem
ésannakdíjának
megá1nem köz|ekedési
cé|ú
igénybevéte|ére
e|óterjesztett
szó|ótörvény36.s (1) belapítására
ése|őretöÍténőmegfizetésére
a köz|ekedésról
kezdésében,
Va|amint
a közutakigazgatá,á|ó|
szó|ó19/1994.(V' 31.)KHVM rendekerü|jönsor;továbbávee|őírtaknak
megÍe|e|óen
let 6. 5 (.l)és(5) bekezdéseiben
éscsak
gye Íigye|embe
a Legfe|sőbbBíróságKfu.|' 35.04212006/5.számÚ ítéletét,
meg dÚa!
Végzett
közműépítési
munkaérdekében
á||apítsanak
az úttesten
fe|éaz onkormányzatközterü|et-haszná|atró|
kezdeményezze
a Képvise|ó.testü|et
a köz|ekedésrő|
szó|ó tör5zó|ó,módosított311999'(||.22.) számúrende|etének
a Legfe|sőbb
Bí[ó.
Vény,a közutak|gazgatásá|ó|
szó]ó miniszteri
rendeiet,
Va]amint
es indokoltmddosításá9 hivatkozott
íté
etéve|
összhangbantdrtenófeIUvi,59á|atat
Vagyfenntartási
Végzett
kőzmÚépítési
sát annakérdekében,
hogy csakaz úttesten
munkaesetében
kerÜ|jön50rdíjmegá||apítására;

5.

kezdeményezzen
intézkedést
arraVonatkozóan/
hogy a szennyvízberuházássaI
kapkötött ma9ánszecso]atos
érdekeItségi
hozzájá|Ú]ások
megfizetésére
Ltp-szerződést
támogatá5
mé]yek
|akás-e|ótakarékossági
befizetései
utána 15 o/o-o5
közműfejIesztési
igénybe
Véte|ére
a ]akás.takarékpénztárakró|
szó|ó1996.éVicx|||'törvény(4) és(/)
VaIaminta lakás'eőtakarékosság
á||arnitámogatásáró|szó|ó
bekezdéseiben,
megfe|eió7' s (5) bekezdésében
Íog|a|taknak
21511996'(X|I.23') Korm'|ende]et
támogatásáró|
szó ó 7311999'(v.
en, Va|amint
a magánszemé|yek
kozműfej
esztési

figyefog]at e|őírások
l. 5 (2) é5(a) ésa 3.5(2) bekezdésében
2-l.)Korm.rende|et
kerü]jön5or;
IembeVételéVe
6.

szóló 262l2oo4'
köZműfejIesztési
tám09atásáró|
gond05kodjon
a ma9ánszemé|yek
nyi(lX.23.)Korm'rendeIet
fog]aItak
szerintaz e||enőrizhető
6. ! (]) bekezdésében
ta
közműfejIesztesi
adatai,a kifizetett
Vezetésérő|,
ame|ybő|
az igazo|ások
Vántartás
megá||apítható;
Visszafizetett
támogatás
mogatásésaz eset|egesen

't.

kerü|őmegtarkarítási
aIapjánkiuta]ásra
gondoskodjon
ró|a,hogyaz Ltp-szerződé5ek
jgényeIhető
VéteIre
kejogszerűen
során
figyeIembe
á||ami
támo9atás
összegekután
támogaaz Önkormányzat
á|taLmár igénybevett
a magánszemélyek
he|yett
rÜ|jenek
közrnűfej|esztesi
ta.
ki magánszemélyek
o|ymódon a|akítsa
tások;ennekérdekében
(1)
fog|a|(|X.
bekezdésében
ó' 5
mogatásáró|
szóló 26212004. 2].) Korm.rende|et
hogy abban a 2004-2005' évekbenközmrjÍejtak szerintVezetendőnyi]Vántartást,
jogcímenigénybevett
e5 a
központi támogatások
befizetése
|esztési
hozzájárU|á5
a kiuta|ást
követó esetében
utáni az Ltp-szerződés
2oo5'éVetköVetó befizetések
ezá|Ía|,
hogy az
jogszeríj
|egyenek,
biztosítva
pontosankirnutathatók
támogatások
igénybe
Véte|e
központi
támogatás
köVetően
esedékes
Ltp'szerződések
kiuta|á5át
|egyen.
Iehívás
e1kerü|hető
kapcsána ha]rnozott
támogatás
Eger,200ó. óprilis 14'

rii-, l'
Nogy sándomé
szómvevő tonácsos

