Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-15/2014. iktatószám
15. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 16-án
(szerdán) délután 14,45 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor
képviselők.
Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Dr. Serester Zoltán képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyeket javasolt kiegészíteni
még egy napirendi ponttal:
2./ napirendi pont: Döntés a működési célú támogatás elnyerésére szóló pályázat
benyújtásáról
A kiegészített napirendi pontok a következőek:
1./ A „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott
3/2014.(I.23.) Képviselő –testületi határozat módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Döntés a működési célú támogatás elnyerésére szóló pályázat benyújtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a meghívóban
kiadott napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel a képviselők részéről kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, hogy
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához
meghozott 3/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat módosítása
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a „Békés megyei
Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott 3/2014.(I.23.) sz. KT határozat
módosítását.
Az előterjesztés tájékoztatást ad arról, hogy a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
című támogatott projektnél a támogatás intenzitása nőtt, így kevesebb lesz a saját erő. Már
folyik a mérnöki tevékenység, az ezzel kapcsolatos munkálatok hamarosan elkezdődnek,
remélik a leggyorsabb előrehaladást.
A képviselő-testületnek meg kell hoznia döntést arról, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
azonosító számú projekt Bucsa Község Önkormányzatára jutó önrész összege a 2014. évben
9.277.097 Ft, 2015. évben 4.579.063 Ft, összesen: 13.856.160 Ft.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés és
hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
elfogadja, hogy Bucsa Község Önkormányzatára jutó önrész összege a 2014. évben 9.277.097
Ft, 2015. évben 4.579.063 Ft, összesen: 13.856.160 Ft.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
40/2014.(VII.16.) Képviselő-testületi határozat
A „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott
3/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 3/2014.(I.23.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett
pontjainak a változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása],
továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 3. sz.
módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a
Támogatási szerződés 3. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A
támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,967950% –a, de
legfeljebb 33.861.508.628,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen:
4.198.836.281,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a
BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti.

Bucsa Község
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Az önkormányzatra jutó
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4.579.063

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Kláricz János polgármester
2

2. napirendi pont: Döntés a működési célú támogatás elnyerésére szóló pályázat
benyújtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést, a működési
célú támogatás elnyerésére szóló pályázat benyújtásáról szóló döntés meghozatalát.
A 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján az önkormányzatoknak a korábbi évekhez hasonlóan
lehetősége van rendkívüli támogatás igénylésére. A kérelmet szeptember 30. napjáig lehet az
ebr 42 rendszerben rögzíteni.
Több területen is van, amire be lehet nyújtani a pályázatot, többek között, a közüzemi
díjtartozásokra, az élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások kiegyenlítésére, az iparűzési
adó (túlfizetés miatti) visszafizetése, illetve egyéb tartozások kiegyenlítésére.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a pályázat
benyújtására vonatkozó támogató döntést meghozni szíveskedjenek.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
41/2014.(VII.16.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 7/2014. (I.31.)
BM rendelet alapján rendkívüli önkormányzati támogatásra.
Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására a döntést követően haladéktalanul.
Felelő: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: A falunapról adott tájékoztatást, ami augusztus 2-án lesz,
szombaton. Zenél felvonulás, nótaénekes, néptánc, mazsorett csoport, modern tánc és társas
tánc lesz, valamint két élő koncert, Demjén Ferenc, és Balázs Pali sztárvendégek lesznek.
Tűzzsonglőrök, és íjászbemutató is lesz, majd a nap végén tűzijáték és mulatozás.
Várják a kökösi, a monospetri, testvértelepülésről a vendégeket, valamint a borsi
néptáncosokat is, akik lehetséges, hogy fellépnek majd.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése? Mivel több kérdés és hozzászólás
nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 15,15 órakor bezárta.
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