
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. szeptember 28.  napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
készült

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:
148/2011. (IX.28.) számú határozattól     150/2011. (IX.28.) számú határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  szeptember  28. 
napján 18.00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i    nyilvános   üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőasszonyt. 
Megállapította,  hogy  az  ülésen  6  képviselő  megjelent,  a  Képviselő-testület  ülése 
határozatképes. 

Javasolta a meghívóban jelölt tárgysorozat elfogadását, aki ezzel egyetértett, kézfelemeléssel 
jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     148/2011. /IX.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

1./ Tájékoztató „ A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás 
Gomba  és  Bénye  településeken”  elnevezésű,  KEOP-7.1.0/11-2011-0015  számú 
támogatói  okirattal  támogatott  projekt  saját  forrás  biztosításához  EU  Önerő  Alap 
pályázat benyújtásának feltételeiről 

2./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához történő csatlakozásra

Határidő:  azonnali
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

1. napirend

Javaslat „ A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás 
Gomba és Bénye településeken” elnevezésű, KEOP-7.1.0/11-2011-0015 számú támogatói 

okirattal támogatott projekt saját forrásának biztosítására

Lehota Vilmos
Tájékoztatást adott „ A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás 
Gomba  és  Bénye  településeken”  elnevezésű,  KEOP-7.1.0/11-2011-0015  számú  támogatói 
okirattal támogatott projekt költségösszetételéről. Elmondta, hogy a képviselő-testület hasonló 
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témában már hozott döntést a 84/2011. (V.24.) sz. határozatával. Ahhoz azonban, hogy a saját 
forrás  biztosítására  vonatkozó  döntés  szinkronban  legyen  a  támogatói  okiratban  megítélt 
támogatáshoz  szükséges  önerő  összegével,  felül  kell  vizsgálni  a  korábbi  döntést.  A saját 
forrás  biztosítására  október  1.  napjáig  tudunk  pályázatot  benyújtani  a  Magyar 
Államkincstárhoz  a  vonatkozó BM rendelet  alapján.  A korábbi  döntés  a  tervezett  projekt 
költségeken alapult, mely a pályázat elkészültekor már valamivel alacsonyabb mértékű önerőt 
igényelt. Indokolt a korábbi határozat felülvizsgálata, és olyan határozat meghozatala, mely 
kielégíti a BM rendelet tartalma követelményeit. A döntés előkészítéseként kiosztásra került 
az a határozati javaslat, mely a projek támogatott költségei alapján rögzíti a szükséges önerő 
összegét, annak forrásonkénti és évenkénti ütemezését. 

Ezt követően a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat, véleményeket kérdezte.

Hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  aki  a  határozati  javaslatban  foglaltakkal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     149/2011. /IX.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 28-i 
rendkívüli  nyilvános  ülésén megtárgyalta  „A  lakosság  egészséges  ivóvízzel 
történő  ellátása  -  Ivóvízminőség  javítás  Gomba  és  Bénye  településeken” 
elnevezésű,  KEOP-7.1.0/11-2011-0015  számú  támogatói  okirattal  támogatott 
projekt  saját  forrásának  biztosítására  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület  „A lakosság  egészséges  ivóvízzel  történő  ellátása  - 
Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken” elnevezésű, Gomba 
Község  Önkormányzata  mint  pályázó  gesztor  önkormányzat  által 
benyújtott,  és  a  KEOP-7.1.0/11-2011-0015  számú  támogatói  okirattal 
támogatott nettó 19.750.000,- Ft összköltségű projekt megvalósításához - a 
16.787.500,-  Ft  támogatói  okirattal  megítélt  támogatási  összegen  túl  - 
szükséges  2.962.500,-  Ft  saját  forrást  Bénye  Község  Önkormányzatával 
közösen  biztosítja.  A projekt  megvalósításához  szükséges  saját  forrásból 
Gomba  Község  Önkormányzatát  70,97  %,  míg  Bénye  Község 
Önkormányzatát 29,03 % terheli. 

2.) A Képviselő-testület a szükséges önerő 70,97 %-át, azaz 2.102.486,- Ft-ot 
EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtásával és saját költségvetési forrás 
igénybevételével biztosítja.

3.) A Képviselő-testület a határozat 1. pontjában rögzített - 2.962.500,- Ft saját 
forrásból 2011. és 2012. években összesen a Gomba településre jutó 70,97 
%-nak megfelelő 2.102.486,- Ft  60 %-át, azaz 1.261.492,- Ft-ot EU Önerő 
Alapra  történő  pályázat  benyújtásával,  míg  a  fennmaradó  -  40  %-nak 
megfelelő - 840.995,- Ft-ot saját költségvetési  forrásból biztosít az alábbi 
ütemezés szerint:
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a) A Képviselő-testület a támogató okirat 1. sz. melléklete alapján 2011. 
évben  szükséges  1.527.629,-  Ft  saját  forrás  összegéből  a  60  %-nak 
megfelelő  916.578,-  Ft-ot  EU  Önerő  Alapra  történő  pályázat 
benyújtásával, míg a fennmaradó 40 %-nak megfelelő 611.052,- Ft-ot 
saját költségvetési forrásból biztosít.

b) A Képviselő-testület a támogató okirat 1. sz. melléklete alapján 2012. 
évben  szükséges  574.857,-  Ft  saját  forrás  összegéből  a  60  %-nak 
megfelelő  344.914,-  Ft-ot  EU  Önerő  Alapra  történő  pályázat 
benyújtásával, míg a fennmaradó 40 %-nak megfelelő 229.943,- Ft-ot 
saját költségvetési forrásból biztosít.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

2. napirend

Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához történő csatlakozásra

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a 2012. évi fordulótól a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje 
megváltozott. A 2012. évi fordulóban a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati 
fordulóhoz  egyben  az  elektronikus  pályázati  rendszerhez  való  csatlakozást  is  magában 
foglalja, azaz a korábbi évektől eltérően az elektronikus pályázati rendszerhasználat kötelező 
a  lebonyolításában  részt  vevő önkormányzatok  részére.  Az  elektronikus  rendszerhez  nem 
csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, 
azaz a pályázatot nem írhatják ki, az elektronikus pályázati rendszerben általuk nem rögzített 
pályázatot nem bírálhatnak el.

Az  önkormányzatok  számára  a  Bursa  Hungarica  Ösztöndíjrendszerben  való  részvétel 
önkéntes.  A  Bursa  Hungarica  Ösztöndíjrendszerhez  történő  csatlakozás  a  Nyilatkozat 
dokumentum eredeti, aláírt, lepecsételt példányának megküldésével történhet. A nyilatkozatot 
ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle 
Sándor Alapkezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer részére. 
A Nyilatkozat beküldési határideje: 2011. október 14. (postabélyegző)  

Javasolta,  hogy  Gomba  Község  Önkormányzata  csatlakozzon  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. Aki ezzel egyetértett, kézfelemeléssel 
jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

     150/2011. /IX.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

4



Gomba  Község  Önkormányzata  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi 
Minisztérium  által  kiírt  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2012.  évi  fordulójához 
csatlakozik, ennek során:

1./ A Képviselő-testület elfogadja a pályázati  csomagban kiadott 
általános  szerződési  feltételeket  és  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  az  elfogadást  igazoló  nyilatkozatot  a 
Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium Wekerle  Sándor 
Alapkezelő  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer részére küldje meg.

2./ A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
pályázat közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2011. október 14. és folyamatos
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.30 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
             jegyző   polgármester
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