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Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. 

 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y 

 

 

amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-

án (csütörtökön) 14 órai kezdettel - a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal 

tanácskozótermében - megtartott  nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. 

 

 

Jelen vannak az ülés kezdetén a 7 tagú képviselő-testületből: 
 

Szalay István              polgármester 

Balogh János             alpolgármester 

Dr. Kendéné Toma Mária képviselő 

Oláh József              képviselő 

Tóth Istvánné    képviselő 

 

továbbá: 

Farkasné Szabó Mária aljegyző 

 

Távolmaradását jelezte: 

Marton Ilona   képviselő 

Prohászka Csaba  képviselő 

 

Szalay István polgármester:  
 

Tisztelettel köszöntök mindenkit.  

Megállapítom, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 5 képviselő jelen van, a Testület 

határozatképes.   

Kérem a képviselőket, hogy fogadják el a meghirdetett napirendi pontot. 

 

A képviselők a meghirdetett napirendi ponttal egyhangúan egyetértettek. 

A Testület döntésének megfelelően a napirendi pont a következő: 

 

Az Újhartyán-Kakucs szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatban önerő 

biztosítása 

 

Előterjesztő:  Szalay István polgármester 

 

Szalay István, polgármester:  
 

A jegyzőkönyv vezetésére Farkasné Szabó Mária aljegyzőt, hitelesítésére pedig Tóth Istvánné 

képviselő asszonyt és Oláh József képviselő urat javaslom. 

 

A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a jegyzőkönyvezető, valamint a hitelesítők 

személyét.  
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Szalay István, polgármester:  
 

A rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert az Újhartyánnal közös 

szennyvíztisztító telep bővítésének ügyében a pályázatíró cég közölte a gesztor Újhartyán 

Önkormányzatával, hogy újból módosult a szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása 

elnevezésű KEOP-kiírás pályázati felhívása. Annak idején, amikor arról döntöttünk, hogy 

felújítjuk a tisztítót, még 90%-os támogatottságra lehetett pályázatot benyújtani, néhány hete 

már csak 85%-os-ra, most viszont jelezték, hogy a napokban újból módosult az arány, s 

jelenleg a megvalósítási szakasz költségeire 95%-ot lehet igényelni, míg az előkészítési 

költségek maradtak 85%-on. A két szakasz költségeit összesítve a két település által 

benyújtandó pályázat támogatási aránya összesen maximum 94,532978% lehet. 

A tárgyban a pályázatíró Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. egy 

költségvetési táblázatot küldött meg a két önkormányzat részére, melyet az ülés előtt kiadtunk 

a képviselők részére. 

 

A táblázat az alábbiakat tartalmazza: 

  előkészítés megvalósítás összesen 

Tervezés 7.650.000,- - 7.650.000,- 

Közbeszerzés 3.500.000,- 3.500.000,- 7.000.000,- 

Megvalósíthatósági 

tanulmány 

800.000,- - 800.000,- 

PR - 3.500.000,- 3.500.000,- 

Projektmenedzsment - 13.000.000,- 13.000.000,- 

Mérnök felügyelet - 15.000.000,- 15.000.000,- 

Kivitelezés 

(eszközbeszerzéssel együtt) 

16.500.000,- 545.729.500,- 562.229.500,- 

  28.450.000.- 

(Max. 5% lehet, ami 

30.008.975,- lenne) 

580.729.500,- 609.179.500,- 

Támogatási arány 85% max. 95% max. 

94,532978% 

támogatási összeg 24.182.500,- 551.693.025,- 575.875.525,- 

Önerő 4.267.500,- 29.036.475,- 33.303.975,- 
(önkormányzaton

ként:  

16.651.988,-Ft) 

 

Mi már az augusztus 30-ai ülésünkön meghoztuk a 113/2012-es számon a határozatunkat az 

akkor ismert 90%-os támogatási arány figyelembevételével. Javaslom, hogy azt helyezzük 

hatályon kívül, majd hozzuk meg az új határozatot, az új összeg figyelembevételével.  

A 90%-os támogatási arány alapján az önerő 30 millió Ft lett volna, most a közel 95%-os 

aránynál már „csak” közel a fele, viszont jelenleg nem lehet benyújtani támogatási kérelmet 

az EU Önerő Alapjához a korábban lehetséges 55%-os önerő-támogatásra.  

Kérem a képviselők véleményét. 

 

A testület tagjai tudomásul vették a polgármester úr által elmondottakat. 

 

Szalay István, polgármester:  
 

Kérem, hogy először a jelzett határozat hatályon kívül helyezéséről döntsünk, majd az új 

számok ismeretében hozzuk meg az új határozatot az önerő biztosításáról. 
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A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2012. (09. 20.) számú Határozata: 

A 113/2012. (08. 30.) sz. Határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 

113/2012. (08. 30. ) sz. Határozatát és a tárgyban a következő számon egy új határozatot hoz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

A 7 tagú képviselő-testület jelen lévő 5 tagja egyhangúan - 5 igen szavazattal 0 ellenében - az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2012. (09. 20.) számú Határozata: 

Szennyvíztisztító-telep bővítéséhez önerő biztosítása 

 

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Újhartyán Község 

Önkormányzata, mint gesztor - a két önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep 

bővítésével kapcsolatban - a két önkormányzat nevében a Nemzeti Környezetvédelmi és 

Energia Központ Nonprofit Kft. által kiírt KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú, szennyvízelvezetés 

és -tisztítás megvalósítása, a szennyvíztisztító telep bővítés, korszerűsítés (beleértve a 

természet közeli tisztítást is) elnevezésű pályázati kiírásra a pályázatot benyújtja 94.532978%-

os támogatás elnyerésére. 

A beruházás teljes összege: 609.179.500 Ft, melyből a támogatási összeg 575.875.525,-Ft, az 

önerő: 33.303.975,-Ft. 

A pályázati önerőt 50-50%-ban a két tulajdonos önkormányzat biztosítja, ennek megfelelően 

Kakucs Község Önkormányzata 16.651.988,-Ft-ot a költségvetésében a pályázathoz 

önerőként biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Szalay István polgármester:  

 

Mivel más napirend, hozzászólás nem lévén, megköszönöm a részvételt és az ülést bezárom. 

 

Kmf. 

 

Szalay István       Farkasné Szabó Mária 

polgármester                                                    aljegyző 

 

 

Tóth Istvánné       Oláh József  

képviselő, hitelesítő                                         képviselő, hitelesítő 

 

 


