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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-20/2013. iktatószám 

20. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 

(hétfőn) délután 14,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Fenyődi Attila, Harmati Gyula képviselők. 

 

Távol maradt: Dr. Serester Zoltán képviselők 

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 főből 6 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Ismertette a napirendi pontot:  

 

1./ A 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján benyújtott támogatás igénybevétele 

hiánypótlásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

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

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot 

elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: A 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján benyújtott támogatás 

igénybevétele hiánypótlásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a 8/2013.(III.29.) BM 

rendelet alapján benyújtott támogatás igénybevétele hiánypótlásával kapcsolatos döntés 

meghozatalát. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár megvizsgálta az önkormányzat 

pályázatát az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján a kötelező 

önkormányzat feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása tárgyában. 

Megállapította, hogy a saját forrás biztosításáról szóló határozat nem tartalmazta, hogy a 

2013. évi költségvetés mely során kerül biztosításra a pályázat saját forrása.  
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Továbbá az építési céllal kapcsolatban csatolt tervezői költségvetések adatai nem állnak 

összhangban az adatlapon szereplő költségvetési adatokkal, mivel csak az igényelt támogatás 

összegét fedik le, szemben a beruházás teljes összegével.  

 

Javasolta, hogy a hiánypótlás teljesítésére a képviselő-testület hozzon olyan határozatot, 

melyben a határozat megszövegezése tartalmazza, hogy a 2013. évi költségvetésben  mely sor 

az, amelyen az önkormányzat a pályázathoz szükséges 10 %-os önerő összegét biztosítja. 

Továbbá javasolta, hogy a beruházásra benyújtott költségvetés alapján a fejlesztés 

összköltségét a testület 27.329.911.- Ft-ban, a támogatási igény összegét 24.596.920.- Ft-ban, 

a saját erő összegét 2.732.991.- Ft-ban állapítsa meg. 

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

Kérte a képviselőket, aki egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

46/2013.(05.13.) Képviselő-testületi határozat 

 A 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala 

(hiánypótlás) 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján Bucsa Község Napközi Otthonos 

Óvoda bucsai tagintézménye és kertészszigeti tagintézménye felújítására. 

Támogatási igény összege:   24.596.920 Ft  

Önkormányzati saját erő összege:    2.732.991 Ft 

A fejlesztés összköltsége:   27.329.911 Ft  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 10 % azaz 

2.732.991 Ft összegű önerőt a 2013. évi költségvetése 3. sz. melléklete (2. sora: 

Felhalmozási kiadások, 2.1. sora: Beruházások) terhére biztosítja. 

Bucsa Község Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy az építési 

tevékenységhez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott 

idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező bírálata esetén a 

támogatási szerződés aláírására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2013. május 2., illetve a szerződés kötésre folyamatos 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és az ülést 14,30 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

   

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


