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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

250-15/2022. ikt.sz. 

 

15. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 29-én (pénteken) 

délután 15,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor 

Attila, Földesi Györgyné, Fenyődi Attila, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,  

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

részéről 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.  

A határozathozatalban részt vesz 7 fő. 

 

Ismertette a napirendi pontokat:  

1. A KÖZÉP-BÉKÉSI Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszűntetésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    

 

1.napirendi pont: A KÖZÉP-BÉKÉSI Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszűntetésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot,  a KÖZÉP-BÉKÉSI Térség 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűntetésével kapcsolatos döntés 

meghozatalát. 

Önkormányzatunk tagja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulásnak. (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)  

A Társulásnak összesen 44 Önkormányzat a tagja és abból célból alakult 2010. április 13-án, 

hogy gondoskodjék Békés megye egészséges ivóvíz ellátásáról és e cél megvalósulásnak 

beruházási programját bonyolítsa le.   
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E projekthez további 22 Önkormányzat 3 helyi Társuláson keresztül kapcsolódott be, így végül 

66 Önkormányzatot érintően valósult meg a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú projekt, 

melynek lebonyolítója az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányító koordinációja mellett, a 

fent nevezett Társulás volt.  
 

A beruházás 2015. december 31. napjával kivitelezői részről átadásra került, s az azt követő 

időszakban megtörtént a beruházás utógondozása és annak a hazai és az Európai Uniós szervek 

által történő ellenőrzése is. A projekt Támogatási Szerződésében rögzített fenntartási ideje 2021 

évben véget ért. Erről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fenntartási Főosztálya, mint 

a Támogató képviselője a Záró-jegyzőkönyvet megküldte. 

A projekt működőképes, jelentéktelen hiányosságokon kívül az ellenőrzések érdemi 

megállapításokat nem tettek. A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás a feladatát befejezte és indokolttá válik a szervezet megszüntetése. 

Ennek céldátuma 2022. december 31. 
 

A Társulás hatékonyan és költségtakarékosan gazdálkodva maradványvagyont halmozott fel, 

melynek kiadására megszűnését közvetlen megelőző időszakban sor kerül. A 

maradványvagyon felosztására a korábbi befizetések arányában fog  sor kerülni.  
 

Tekintettel arra, hogy a nyilvántartó hatóság iránymutatása alapján a jogi megszűnés 2022. 

december 31-i megtörténtéhez és a maradványvagyon ezen időpontig történő kiadása miatt  

2022. június 30. napjáig meg kell hozni a megszűnésről szóló határozatot, s amelyet minden 

tag Önkormányzat Képviselő-testületének minősített többséggel el kell fogadnia és 

rendelkezni kell a zárlati teendőkről és a vagyon felosztásáról, így a mellékelten csatolt 

Képviselő-testületi határozat elfogadását és a szintén az előterjesztés mellékleteként szereplő 

társulási megállapodás megszüntetéséről szóló okirat elfogadását javasoljuk.  
 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki egyetért a KÖZÉP-BÉKÉSI Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás megszűntetésével egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

46/2022.(VI.29.) Képviselő-testületi határozat 

 A KÖZÉP-BÉKÉSI Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszűntetése  

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetésével 

kapcsolatosan az alábbiakat:  

1. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz arról, hogy a 

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

2022. december 31. napjával szűnjék meg, és ezen időponttal kerüljön sor a 

nyilvántartásokból történő törlésére. 

2. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-

BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

megszűnésével kapcsolatos megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert annak 

az aláírására.  

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Kláricz János polgármester 
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Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 15,15 órakor 

bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János           Dr. Nagy Éva  

polgármester      jegyző 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


