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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-27/2013. iktatószám 

 

27. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24-én 

(szerdán) délután 16,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Biró Endre, Harmati Gyula Juhász Sándor 

képviselők. 

 

Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Fenyődi Attila, 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 Képviselő-

testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását:   

 

Napirendi pontok: 

 1./ Hiánypótlás a Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról szóló döntéssel kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A Bucsai Kábeltelevízió Kft változásbejegyzési eljáráshoz való hozzájárulás, és az ehhez 

kapcsolódó társasági szerződés módosításról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Rövid lejáratú hitelszerződés megkötése a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezettel 

 Előadó: Kláricz János polgármester  

 

4./ Bejelentések 

 
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan.  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

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

elfogadja.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Hiánypótlás a Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-

11-2012-0009 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról szóló 

döntéssel kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Az előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy 

az önkormányzat pályázatot nyújt be a 19/2013.(V.22.) BM rendelet alapján a helyi 

önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját 

forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásra. 

A pályázat hiánypótlási szakaszba került, mivel a június 27-i ülésen meghozott 

76/2013.(VI.27.) határozat nem tartalmazza azt, hogy az önkormányzat 2013. évi  

költségvetésének mely során kerül biztosításra az uniós pályázat saját forrása. 

A Magyar Államkincstár „Felszólítás hiánypótlásra” tárgyú levelét a képviselők megkapták, 

és a hiánypótlás teljesítéséhez szükség van tehát a korábbiakban meghozott határozat 

kiegészítésére a következő szövegrésszel:  

„3./A saját forrás biztosítását a Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

15/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2013.(III.18.) önkormányzati 

rendelet 4/a. melléklet, „2013. évi Felhalmozási kiadások”cím 2. Felhalmozási kiadások, 

Beruházások KEOP (szennyvízberuházás) sora tartalmazza.” 

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 

projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról szóló 76/2013.(VI.27.) határozat kiegészítését 

a következő szöveggel:  

„3./A saját forrás biztosítását a Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

15/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2013.(III.18.) önkormányzati 

rendelet 4/a. melléklet, „2013. évi Felhalmozási kiadások”cím 2. Felhalmozási kiadások, 

Beruházások KEOP (szennyvízberuházás) sora tartalmazza.” 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

79/2013.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 

projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült Bucsa Község Önkormányzata által 

elnyert „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét, amely 

200.740.458.- forint, költségvetésének terhére vállalt saját forrásából biztosítja. 

A finanszírozás a projekthez igényelt KEOP támogatás, és a BM EU Önerőalap támogatás 

forrásként való felhasználása mellett valósul meg. 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés 

pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése az alábbiak 

szerint alakul: (Ft-ban) 
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3./A saját forrás biztosítását a Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

15/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2013.(III.18.) önkormányzati 

rendelet 4/a. melléklet „2013. évi Felhalmozási kiadások” 2. Felhalmozási kiadások, cím 

Beruházások KEOP (szennyvízberuházás) sora tartalmazza.  

 

 

4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

 2013 2014 2015 Összesen 

1. EU Alapokból 

igényelt forrás 

összege (85%) 

491.966.143 440.509.600 14.404.318 946.880.061 

2. A fejlesztéshez 

hazai 

társfinanszírozás 

keretében 

biztosított összeg 

(15%) 

86.817.555 77.736.988 2.541.938 167.096.481 

3. A pályázó 

összes saját 

forrása 

(3.1+3.2.+3.3.) 

104.297.802 93.388.912 3.053.744 200.740.458 

3.1. A pályázó 

által 

költségvetésének 

terhére vállalt 

saját forrás 

összege 

104.297.802 93.388.912 3.053.744 200.740.458 

3.2. Hitel 0 0 0 0 

3.3. Az EU Önerő 

Alap 

felhasználásának 

részletes 

szabályairól szóló 

285/2012. (X.9.) 

Korm. rendelet 

szerinti EU Önerő 

Alap összege 

0 0 0 0 

4. Egyéb források 

összesen 

(4.1+4.2+4.3) 

0 0 0 0 

4.1. Lakossági 

hozzájárulás 
0 0 0 0 

4.2. Egyéb 

magánforrás 
0 0 0 0 

4.3. Egyéb 

szervezetek 

támogatása 

0 0 0 0 

Beruházás 

összköltsége 
683.081.500 611.635.500 20.000.000 1.314.717.000 
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2. napirendi pont: A Bucsai Kábeltelevízió Kft változásbejegyzési eljáráshoz való 

hozzájárulás, és az ehhez kapcsolódó társasági szerződés módosításról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft változásbejegyzési eljáráshoz való hozzájárulás, és az ehhez kapcsolódó 

társasági szerződés módosításáról.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsai Kábeltelevízió Kft változásbejelentési eljárásához 

szükséges a Gyulai Törvényszék által kiadott hiánypótló levélben szerint az ügyvezető 

bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás.  

 

Kérte a képviselőket, hogy  hozzák meg a tulajdonosi döntést a határozati javaslat szerint, 

azaz Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Bucsai Kábeltelevízió 

Korlátolt Felelősségű Társaság tagja (az üzletrész 50 %-ának), tulajdonosa, a Bucsai 

Kábeltelevízió Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Gyulai Törvényszéken Cg.04-09-

008976/22 sz. alatt kiadott hiánypótló végzése szerinti változásbejegyzési eljárás 

lefolytatásához a korábban is jóváhagyottak szerint hozzájárul, és az erről szóló társasági 

szerződés módosításhoz feltétlen jóváhagyását adja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

80/2013.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Kábeltelevízió Kft változásbejegyzési eljáráshoz való hozzájárulás, és az ehhez 

kapcsolódó társasági szerződés módosításról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Bucsai Kábeltelevízió 

Korlátolt Felelősségű Társaság tagja (az üzletrész 50 %-ának), tulajdonosa, a Bucsai 

Kábeltelevízió Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Gyulai Törvényszéken Cg.04-09-

008976/22 sz. alatt kiadott hiánypótló végzése szerinti változásbejegyzési eljárás 

lefolytatásához a korábban is jóváhagyottak szerint hozzájárul és az erről szóló társasági 

szerződés módosításhoz feltétlen jóváhagyását adja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Gyarmati Imre ügyvezető 

Határidő: 2013. július 25.  

 

 

3. napirendi pont: Rövid lejáratú hitelszerződés megkötése a Körmend és Vidéke 

Takarékszövetkezettel 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a rövid lejáratú 

hitelszerződés megkötése a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezettel. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnél az 

önkormányzat 2012 őszén nyitott számlát, és vett fel hitelt a „Faluközpont hangsúlyossá tétele 

Bucsa községben” EMVA pályázat elszámolásának lebonyolítására.  

Abból az okból, hogy az elszámolási eljárás a vártnál később tud lezárulni, a 2013. március 

15. napjáig megkötött hitelszerződés visszafizetésének nem tudott az önkormányzat eleget 

tenni, mivel az elszámolás II. üteme még jelenleg is zajlik, az eljárást és a kifizetéseket 

felfüggesztették.  

Ezért az önkormányzatnak egy újabb hitelszerződést szükséges kötni a pénzintézettel, hogy a 

pályázat elszámolása zökkenőmentesen lebonyolódjon. 



 5 

A hitelszerződést az önkormányzat 2013. december 15. napjáig köti, ez az idő előre láthatólag 

elegendő lesz az elszámolási eljárás befejezéséhez, de remélhetőleg szeptember 30 napjával 

elrendeződik a pályázat pénzügyi elszámolása, és az MVH-tól érkező támogatás a hitel 

visszafizetésére fordítódik a szerződésben meghatározottak szerint, engedményezés útján. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testületet, hogy a hitelszerződés 

megkötésére, a szerződés aláírására hatalmazzák fel.    

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

81/2013.(07.24.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés hitelkonstrukció elfogadásáról, a „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa 

községben” című projekt kivitelezési költségeinek finanszírozására  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János 

polgármestert, hogy a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet által kidolgozott 

16.500.000 Ft-os hitel 2013. december 15 napjáig történő felvételével kapcsolatosan 

eljárjon, a hitelszerződést aláírja, és a hitellel kapcsolatos jognyilatkozatokat az 

önkormányzat nevében megtegye. 

A 16.500.000 Ft hitel célja: a Falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető 

támogatáshoz kapcsolódó, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: 

MVH) által 2008/0615/3/24/2010. számon kibocsátott támogatási határozat szerinti, 

vissza nem térítendő támogatás összeg részbeni előfinanszírozása. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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

aktív részvételét és az ülést 16,45 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


