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Hitelesítette: KT nevében: 

Rózsa Beatrix 
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2019.8.28. *aláírva 

*aláírva 

Jóváhagyta: Mgr. Kacz Éva 

polgármester asszony 

 

2019.8.28. *aláírva 

 * a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében az aláírás személyi adat és nem hozható nyilvánosságra. 

A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel 

kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, 

ugyancsak személyes adatnak minősülnek. 
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Jegyzőkönyv 

 a 2019. augusztus 22-én tartott  

rendkívüli  Képviselő-testületi ülésről 

 

Jelenlévők: 

- Képviselő- testület tagjai a jelenléti ív alapján 

- a község polgármester asszonya 

- főellenőr asszony 

1. A Képviselő- testületi / KT/ ülésen Mgr. Kacz Éva polgármester asszony üdvözölte a 

jelenlévőket, majd   megnyitotta az ülést. Ismertette a jelenlévőkkel, hogy azért kellett rendkívüli 

KT ülést összehívni, mert a község áprilisban beadott egy pályázatot az árkosításra, és ehhez 

hozzá kell csatolni a KT által jóváhagyott határozatot, hogy ilyen irányú tervei vannak a 

községnek.  

A KT ülés a következő programjavaslat szerint folyt: 

1. A KT ülés megnyitása  

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása  

3. Jóváhagyni az Önkormányzat pályázati szándékát a vissza nem térítendő támogatásra a 

következő projektre: „Felszíni csapadékvíz elvezetés - létesítmények kiépítése és felújítása” 

4. Vita  

5. Zárszó 

 

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony  jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezte a következő 

képviselőket: 

1. Rózsa Beatrix 

2. Bartalos László 

 

3.  Jóváhagyni az Önkormányzat pályázati szándékát a vissza nem térítendő támogatást a 

következő projektre: „Felszíni csapadékvíz elvezetés - létesítmények kiépítése és felújítása 

Nádszeg község területén” 

 

A község polgármester asszonya tájékoztatta a jelenlévőket a pályázati beadásról. 

A pályázat kötelező mellékletei közé tartozik a képviselőtestület határozata is, hogy a községnek 
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szándékában áll ilyen projekt önrészét finanszírozni és vállalja a kötelezettségeket, abban az 

esetben, ha nyerni sikerülne. 

Ing. Lukács Róbert tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezzel a pályázattal több helyen megoldódna 

az esővíz elvezetése a községben, árkosítás ill. szikkasztó rendszerek kialakításával. 

2019/VIII/1 sz. határozat 

         Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a község árkosítására beadandó 

pályázatát az Önkormányzat pályázati szándékáról vissza nem térítendő támogatást a következő 

projektre: „Felszíni csapadékvíz elvezetés - létesítmények kiépítése és felújítása”, amelynek a 

kódja OPKZP-PO2-SC211-2018-40. 

Nádszeg község képviselőtestülete jóvá hagyja 

a) A kérvény beadását összhangban a 40. kiírással a „Felszíni csapadékvíz elvezetés - 

létesítmények kiépítése és felújítása Nádszeg község területén” címmel; 

b) A projekt elnyerését követően a projekt realizációját a kiírással összhangban; 

c) A község hozzájárul 5% önrésszel a megvalósításhoz; 

A projekten pályázott összeg:   199 474,13 EUR 

A vissza nem térítendő támogatás összege:  189 500,42 EUR 

Önrész:       9 973,71 EUR 

d) A projekt realizációja során adódó egyéb nem tervezett kiadások a községet terhelik. 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:  9 

Igen:                  9 

Nem:   0 

Tartózkodott:  0 

Nem szavazott: 0 

 

4. Vita  

 

Mgr. Kacz É.: a közeljövőben lesz még  egy KT ülés, mivel a község kapott egy felszólítást 

a 348 000 € dotáció vissza adására az építésügyi minisztériumnak. Jövő hét keddig várnunk kell, 

mivel igéretet kaptunk arra, hogy az érintettek a pénzt a község számlájára átutalja. 

 

Ing. Lukács R.: a 348 000 € - a lakásellenőrzés végeredménye, amit már másfél éve oldunk. 

A dokumentumok egy részét sikerült leadnunk a Minisztériumnak, de sok mindent nem. Azokat 

a lakásokat érinti, amire a község 348 000 € támogatást kapott és nem építette meg őket. Ezt az 

összeget kérik vissza. A községnek erre nincs pénze és nem is a községé az épület! 

 

 

5.Zárszó 

Mgr. Kacz Éva polgármester asszony megköszönte a jelenlévők figyelmét és berekesztette az 

ülést. 
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