
 

 Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

600-6/2014. iktatószám 

6. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án 

(csütörtökön) délelőtt 10,00 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, Fenyődi Attila, 

Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Biró Endre, Harmati Gyula, Dr. Sereser 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.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendkívüli ülés megtartását az tette szükségessé, hogy a 

4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása 

pályázat hiánypótlását testületi döntéssel is alá kel támasztani.  

 

Ezzel a rendkívüli ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 
 

1./  A 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása 

pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala (pályázat hiánypótlása) 

 Felelős: Kláricz János polgármester 

 

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

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: A 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés 

meghozatala (pályázat hiánypótlása) 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a 4/2014.(I.31.) BM rendelet 

szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat benyújtásához 

szükséges önerőről szóló döntés meghozatala, pályázat hiánypótlását. 

 



 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár BEK/11344-26/2014. iktatószámú 

levelében hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot a már benyújtott 4/2014.(I.31.) BM 

rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázattal 

kapcsolatosan. A pályázatból árajánlat és a nyílászárók cseréjére tervezői költségvetés 

hiányzott. A hiánypótlás elkészült, az eredetileg benyújtott pályázat kisebb mértékben 

átdolgozásra került. A beszerezni kívánt gépekre, eszközökre szóló ajánlatot az önkormányzat 

megkérte, a kertészsziget tagintézmény nyílászáróira szóló tervezési költségvetés elkészült.  
 

Javasolta a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát. Megkérdezte a képviselőket, van-

e kérdés, hozzászólás? Mivel kérdés nem volt, szavazást rendelt el.  
 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 4/2014.(I.31.) 

BM rendelet szerinti a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat 

benyújtásához szükséges önerőről szóló döntést (pályázat hiánypótlása). 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   
   

17/2014.(II.20.) Képviselő-testületi határozat 

 A 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala 

(pályázat hiánypótlása) 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

4/2014..(I.31.) BM rendelet alapján Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda bucsai 

tagintézménye és kertészszigeti tagintézménye felújítására. 

Támogatási igény összege:   27.927.573 Ft  

Önkormányzati saját erő összege:    3.103.063 Ft 

A fejlesztés összköltsége:   31.030.636 Ft  

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

3.103.063 Ft összegű önerőt a 2014. évi költségvetése 3. sz. melléklete (2. sora: Felhalmozási 

célú kiadások cím, 2.4. sora: Pályázati sajáterő) 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: 2014. február 21., illetve a szerződés kötésre folyamatos 
 

Kláricz János polgármester: Mivel a rendkívüli ülésen több napirendi pont nem volt, 

megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést 10,30 órakor bezárta.  
 

Kmf. 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                  jegyző  

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető   



 

Bucsa Község Önkormányzat 

POLGÁRMESTERE 

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 

E-mail: bucsa@bucsa.hu 
 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án (csütörtökön) 

délelőtt 10,00 órakor tartandó rendkívüli nyilvános ülésére 

 

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

 

Napirendi pont: 

 

1./ A 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása 

pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala (pályázat hiánypótlása) 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

 

Kérem az ülésen való szíves megjelenését. 

 

 

Bucsa, 2014. február 19. 

 

 

               Kláricz János sk. 

                                   polgármester 

 

  



 

ELŐTERJESZTÉS 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2014. február 20-án (csütörtökön) délelőtt 10,00 órakor tartandó 

rendkívüli nyilvános ülésére 

 

A 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala (pályázat 

hiánypótlása) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. február 5-ei ülésen a testület döntést hozott a 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről. 

A pályázat benyújtásra került, a Magyar Államkincstár a BEK/11344-26/2014. számú 

levelével hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot.  

A hiánypótlás teljesítése során kisebb mértékben átdolgozásra került a pályázat, a költségek 

módosultak. Mivel a költségek módosulása a saját erő módosulását is eredményezi, szükség 

van újabb határozat elfogadására. 

 

Kérem a testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Bucsa, 2014. február 19. 

 

      Kláricz János 

       polgármester 

 

határozati javaslat:  

……../2014.(II.20.) Képviselő-testületi határozat 

 A 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala 

(pályázat hiánypótlása) 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

4/2014..(I.31.) BM rendelet alapján Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda bucsai 

tagintézménye és kertészszigeti tagintézménye felújítására. 

Támogatási igény összege:   27.927.573 Ft  

Önkormányzati saját erő összege:    3.103.063 Ft 

A fejlesztés összköltsége:   31.030.636 Ft  

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

3.103.063 Ft összegű önerőt a 2014. évi költségvetése 3. sz. melléklete (2. sora: Felhalmozási 

célú kiadások cím, 2.4. sora: Pályázati sajáterő) 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: 2014. február 21., illetve a szerződés kötésre folyamatos 


