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SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. április 19. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 
(3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 

a./ Tárgysorozata 
 

b./ Jegyzőkönyve 
 

             c./ Határozata   
 
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 
 
 

1. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
benyújtásáról 

 
2.  Az EFOP1.6.2-16 és az EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek 

felszámolása komplex programokkal” című felhívás pályázata 
 
 

 

 

 

  S z a k á c s i, 2018. április 19. 
 
 
 
 
             
                            Ambrusics Tibor  
                  aljegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 19. 

napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István 
király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: Oláh Lajos polgármester 
   Lakatos Zoltán Ádám alpolgármester  
   Molnár Andrásné képviselő  

 
Igazoltan távol:  Indre Karolina képviselő 
  
Igazolatlanul távol: Gáspár Krisztián képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van:   Ambrusics Tibor aljegyző 
   Dr. Sáhó Anna fogalmazó 
          
Oláh Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 
3 fő jelen van. 
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
benyújtásáról 

 
2. Az EFOP1.6.2-16 és az EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek felszámolása 

komplex programokkal” című felhívás pályázata 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Oláh Lajos polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait - 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak 
szerint: 
 

1. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 
benyújtásáról 

 
2. Az EFOP1.6.2-16 és az EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek felszámolása 

komplex programokkal” című felhívás pályázata 
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Napirendi pontok tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy a települési önkormányzatok, illetve gesztor 
önkormányzatok vissza nem térítendő költségvetési támogatást igényelhetnek a 
lakossági közművel ivóvízellátás, szennyvízelevezés és tisztítás szolgáltatásának 
támogatására, továbbá az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak 
ellentételezésére. A támogatás pályázati bejelentés útján igényelhető a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes szervén keresztül 2018. május 7-ig, majd szó szerint 
ismerteti a határozati javaslatot.  
 
Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével, - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                     13/2018.(IV.19.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatási pályázat benyújtásáról 
 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatási pályázatának benyújtásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok számára meghirdetett 2018. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására c. kiírásra történő támogatási 
igény benyújtását a szolgáltatás magas önköltsége miatt 
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, és nyertes 
pályázat esetén a támogatás felhasználásához kapcsolódó 
kötelezettségvállalás megtételére. 

 
Határidő: 2018. május 7. és 
              nyertes pályázat esetén 2018.06.30. 
Felelős: polgármester 

                     Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az EFOP1.6.2-16 és az EFOP 2.4.1 számú „szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal” című felhívás pályázata 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Oláh Lajos polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület 2017. július 31. napján 
tartott rendkívüli ülésén tárgyalta az EFOP 1.6.2.-16 és az EFOP 2.4.1 számú 
„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című pályázati felhívást, 
illetve a pályázat benyújtását. Akkor a képviselő-testület úgy döntött, hogy nyertes 
pályázat esetén a támogatási szerződést testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. 
A képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését bruttó 150 millió forintban határozta 
meg. Tekintettel arra, hogy a felhasználás Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
alapján megosztva kerül felhasználásra, ezért szükséges annak megosztása. 
 
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével, - 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

SZAKÁCSI  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                     14/2018.(IV.19.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy:   Az EFOP 1.6.2.-16 és az EFOP 2.4.1 számú „ 
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex  

programokkal” című felhívás pályázata 
 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az EFOP 1.6.2.-16 és az EFOP 2.4.1 számú 
„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal”című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az 

EFOP 1.6.2.-16 és az EFOP 2.4.1 számú pályázat keretében 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
(továbbiakban: Támogató) és Szakácsi Község 
Önkormányzata (továbbiakban: Kedvezményezett) között 
kötendő „Támogatási Szerződés”- t, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős 
Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Adatkezelő) és a 
Szakácsi Község Önkormányzata (továbbiakban: 
Adatfeldolgozó) között kötendő „Adatfeldolgozási Megbízási 
Szerződés” – t – a határozat mellékleteként - jóváhagyja. 
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2. A Képviselő – testület tudomásul veszi, hogy az 1. pontban 

említett Támogatási Szerződés mellékletét képezi a „ 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban 
részesített projekt megvalósítására”, amely Szakácsi Község 
Önkormányzata és a Bódva – Völgyi Közéletű Roma Nők 
Egyesülete ( Edelény, Borsodi út 26.) között jött létre, 
valamint a 2018. 04.16. napján kelt  „Közbeszerzési Terv”. 

 
3. A Képviselő – testület a pályázat teljes költségét bruttó 150 

millió Ft összegben hagyja jóvá, melyből Szakácsi Község 
Önkormányzat részéről elszámolható költség és támogatási 
összeg 107 259 412.- Ft, a Bódva – Völgyi Közéleti Roma 
Nők Egyesülete részéről elszámolható költség és támogatási 
összeg 42 734 900.- Ft. 

 
4. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a 

„Támogatási Szerződés” és mellékleteinek aláírására és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért Felelős Helyzetes Államtitkári Titkárság 
Társadalomfejlesztési Végrehajtási Főosztály (1134 
Budapest, Váci út 45. „C” épület) részére történő 
továbbításra, valamint a projekt teljes körű megvalósítására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Osztályok, Polgármester, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma EU Fejlesztések 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság 
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Oláh Lajos polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem hangzott el - 
megköszönte a Képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
       Ambrusics Tibor           Oláh Lajos  
          aljegyző           polgármester 
 

 
 

 


