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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

600-24/2014. iktatószám 

 

24. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 

(hétfőn) délután 17,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

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

Fenyődi Attila, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula képviselő 

 

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 meghívóban kiküldött napirendi pontot.  

 

Napirendi pont: 

1./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-

2014-4.10.0/F kódszámú, Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű 

pályázat benyújtása tárgyában 

 Felelős: 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 képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

Megállapította, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő jelenlévő 

képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat 

elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata a Környezet és Energia 

Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, Önkormányzatok és 

intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű pályázat 

benyújtása tárgyában 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a döntést Bucsa Község 

Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű pályázat benyújtása 

tárgyában. 

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a lehetőség adódott a Környezet és Energia 

Operatív Program keretében önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése 

megújuló hasznosításával célú pályázat benyújtására.  

A Képviselő-testület az augusztusi testületi ülésen felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a 

pályázat benyújtásához szükséges előkészítési munkálatokban eljárjon, és a lehető 

legsikeresebb részvételre készítse elő. A mostani testületi ülésen kell olyan határozatot 

meghozni, hogy a testület egyetért a pályázat benyújtásával.  

Minden olyan jogi folyamat lefuttatásra került, ami plusz pontot hozhat, a pályázatírással 

megbízott szakemberek elkészítették a pályázatot, előkészítették azt a döntést, amelyet a 

benyújtáshoz meg kell hozni. Az előterjesztésben részletesen ismertetésre került. 

A munkálatok a Közösségi Ház külső és belső felújítási munkálatait, tető felújítását foglalják 

magukban. Továbbá napelemek kerülnek elhelyezésre, és a napenergia felhasználásával, 

későbbi visszatáplálásával, és mivel kell a projektben bizonyos százalékot elérnie a megújuló 

energiának, így a Polgármesteri Hivatal épületének déli oldalán és a konyhán is lesznek 

napelemek. Terv szintjén még beszéltek az óvoda épültéről is, de később a szakemberek ezt 

az épületet nem tartották alkalmasnak, és fekvését tekintve sem volt kedvező.  

A hivatalnak, és a konyhának a tetőszerkezete nemrégen került felújításra, ezeknek az 

épületeknek műbizonylata is van. 

A Képviselő-testület  minden döntése feltételes, maga a szerződés megkötése is.   

 

Biró Endre képviselő: A költségvetést áttekintve megkérdezte, hogy miért kell a felvonulási 

költségeket az önkormányzatnak fizetnie, miért nem a vállalkozó fizeti a saját pénzéből. 

 

Kláricz János polgármester: Ezek a költségek hozzátartoznak a szükséges és biztonságos 

munkavégzéshez. Maga a pályázati kiírás tartalmazta azt, hogy mik azok a tételek, amik 

szerepelhetnek a költségvetésben. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy a konyhán a melegvizes ellátást is 

magában foglalja a fejlesztés, mivel ott egész nap szükség van meleg vízre? 

 

A Képviselő-testület áttekintette a költségvetést, a felvetett kérdéseket kötetlen beszélgetés 

során megvitatta. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért 

KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban 

elnevezésű pályázat benyújtásával. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 képviselő, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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57/2014. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program 

KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 

régiókban elnevezésű pályázat benyújtása tárgyában 

Bucsa Község Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F "Önkormányzati épületek 

komplex energetikai felújítása Bucsán” című konstrukció keretében benyújtandó 

pályázat kapcsán az alábbi határozatokat hozza: 

Bucsa Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a KEOP-2014-4.10.0/F 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 

hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című konstrukció keretében 

hogy, eljárjon a közbeszerzési tevékenység elvégzésre irányuló ajánlatkérési eljárás 

lefolytatására, a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezet kiválasztására, a nyertes 

ajánlattevővel történő szerződés megkötésére azzal, hogy a szerződés tartalmazza az 

alábbi  hatályba léptető rendelkezést: 
Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújt be az ,,Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 

konvergencia régiókban” elnevezésű, KEOP-2014-4.10.0/F azonosító számú pályázat 

keretében. A szerződés akkor lép hatályba, mikor Megrendelő a pályázatra vonatkozó 

Támogatási szerződést kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. A szerződés 

hatályát veszti, amennyiben a Nemzeti Környezetvédelmi és 

Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázatot írásban elutasítja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét 

és az ülést 17,50 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


