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Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 

28. napján tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Galuska Balázs                       képviselő 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

  

                                       

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

Az SH/3/11 svájci projekt Partnerségi Megállapodás módosítása 

Az SH/3/11 azonosító számú svájci projekt árfolyam különbözetből adódó 

többlettámogatás önerejének finanszírozása-BM önerő alap 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A napirendi pontot a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

A polgármester ismerteti a partnerségi megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést.  
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Előterjesztés 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk 2010.10.18. napján kötött ún. Partnerségi Megállapodást a Borsodvíz 

Önkormányzati Közüzemi Zrt-vel a Svájci Hozzájárulás keretében benyújtott „Azbesztcement 

anyagú fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft. 

szolgáltatási területén” című, SH/3/11 azonosító számú pályázatban meghatározott pályázati 

cél megvalósítása keretében. A Partnerségi Megállapodást a Borsodvíz Zrt., mint Projekt 

végrehajtó és 13 önkormányzat – köztük településünk önkormányzata – mint a konzorciumi 

tag írta alá. 

A pályázat elnyerte a támogatást, majd a Projekt Végrehajtó Projekt Végrehajtási 

Megállapodást (Támogatási szerződést) kötött, melynek keretében két települést érintően 

végeznek új ivóvízhálózat kiépítését, illetve 11 településen az elöregedett azbesztcement 

anyagú vízvezetékek cseréjét 51 km hosszban. A beruházás napjainkban is zajlik. 

A Borsodvíz Zrt. 2015. június 4-én kérelmet nyújtott be a projekt árfolyam különbözetből 

adódó maradvány összegének felhasználására, valamint a Projekt Végrehajtási Megállapodás 

határidejének módosítására. A kérelem benyújtását a partner Önkormányzatok is támogatták. 

A támogatási kérelem műszaki tartalma: újabb 19,1 km hosszban azbesztcement anyagú 

vízvezeték csere hét településen. Teljes költség: 661.418.372.- Ft. Svájci támogatás: 

562.205.616.- Ft. Önerő: 99.212.756.- Ft. 

2015.07.21-én kelt levelében az SZPI arról tájékoztatta a Projekt Végrehajtót, hogy kérelme 

támogatást nyert. 

A Projekt Végrehajtási Megállapodás módosításának (megítélt újabb támogatási összeggel 

való költségek, újabb műszaki tartalom rögzítésének, új határidő meghatározásának) feltétele 

a korábban megkötött Partnerségi Megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása. 

A Borsodvíz Zrt, mint Projekt Végrehajtó elvégezte a Partnerségi Megállapodás 

felülvizsgálatát, melyet egyeztetett a Közreműködő szervezettel. A módosítást egységes 

szerkezetbe foglalva mellékelem jelen Előterjesztéshez. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt Határozati javaslat elfogadását. 

 

Bükkszentkereszt, 2015.09. 28. 

      Tisztelettel: Jámbor Flórián 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

………./ 2015. (IX. ….) Öt. 

 

Tárgy: SH/3/11 azonosító számú svájci projekt Partnerségi Megállapodás módosításának 

aláírásához történő hozzájárulás 

 

………………. város/község Önkormányzata tárgyi ügyben készült előterjesztést 

megtárgyalta és a következő döntést hozta: 

 

………………. város/község Önkormányzata a Partnerségi Megállapodás módosításával 

egyetért, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015.09. ….. 

 

Ismerteti a partnerségi Megállapodás 1. számú módosítását egységes szerkezetben 

(jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/ 2015 (IX. 28) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: SH/3/11 azonosító számú svájci projekt Partnerségi Megállapodás módosítása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyi ügyben készült előterjesztést 

megtárgyalta és a következő döntést hozta: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Partnerségi Megállapodás 

módosításával egyetért, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.  

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
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Ezt követően a polgármester ismerteti az önerő biztosítására vonatkozó előterjesztést.  

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Önkormányzatunk 2010.10.18. napján kötött ún. Partnerségi Megállapodást a Borsodvíz 

Önkormányzati Közüzemi Zrt-vel a Svájci Hozzájárulás keretében benyújtott „Azbesztcement 

anyagú fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft. 

szolgáltatási területén” című, SH/3/11 azonosító számú pályázatban meghatározott pályázati 

cél megvalósítása keretében. A Partnerségi Megállapodást a Borsodvíz Zrt., mint Projekt 

végrehajtó és 13 önkormányzat – köztük településünk önkormányzata – mint a konzorciumi 

tag írta alá. 

A pályázat elnyerte a támogatást, majd a Projekt Végrehajtó Projekt Végrehajtási 

Megállapodást (Támogatási szerződést) kötött, melynek keretében két települést érintően 

végeznek új ivóvízhálózat kiépítését, illetve 11 településen az elöregedett azbesztcement 

anyagú vízvezetékek cseréjét 51 km hosszban. A beruházás napjainkban is zajlik. 

 

A jelenleg Hatályos Partnerségi Megállapodás szerint Önkormányzatunk 23.137.288.- Ft 

önerőt biztosít a projekt végrehajtásához. Az önerő forrása a BMÖNAL-279-13175775-

05 azonosító számú támogatási szerződés, mely a svájci forrás 100 %-os kiegészítését 

jelenti. A projekt forrásai: 85 % svájci forrás, 15 % BM Önerő alap. Vagyis 

Önkormányzatunk a beruházás megvalósítására nem von el forrásokat más kötelezően 

ellátandó feladatoktól. 

 

A Borsodvíz Zrt. 2015. június 4-én kérelmet nyújtott be a projekt árfolyam különbözetből 

adódó maradvány összegének felhasználására, valamint a Projekt Végrehajtási Megállapodás 

határidejének módosítására. A kérelem benyújtását a partner Önkormányzatok is támogatták. 

A támogatási kérelem műszaki tartalma: újabb 19,1 km hosszban azbesztcement anyagú 

vízvezeték csere hét településen. Teljes költség: 661.418.372.- Ft. Svájci támogatás: 

562.205.616.- Ft. Önerő: 99.212.756.- Ft. 

 

Mivel településünk érintett az árfolyam különbözeti forrásból finanszírozott 

azbesztcement ivóvízvezetékek rekonstrukciójában, ezért szükséges a településünkre 

jutó önerő biztosítása. Önkormányzatunknak további 11.894.585.-Ft önerőt kell 

biztosítania, melyet a Belügyminisztériumnál kívánunk pályázni új pályázat 

benyújtásával, vagy a meglévő BMÖNAL-279-13175775-05 azonosító számú Támogatási 

szerződés összegének növelésére vonatkozó kérelem formájában. Természetesen 

továbbra is 100%-os önerő kiegészítést kívánunk igénybe venni.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt Határozati javaslat elfogadását. 

 

Bükkszentkereszt, 2015.09. 30. 

      Tisztelettel: Jámbor Flórián 

                 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

………./ 2015. (IX. ….) Öt. 

 

Tárgy: SH/3/11 azonosító számú svájci projekt árfolyam különbözetből adódó 

többlettámogatás Önerejének finanszírozására – BM önerő alap 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata tárgyi ügyben készült előterjesztést megtárgyalta 

és a következő döntést hozta: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert az SH/3/11 

azonosítószámú projekt árfolyam különbözetből adódó többlet támogatás felhasználásához 

elengedhetetlenül szükséges önerő megszerzésével kapcsolatosan: 

- a Támogatási igény benyújtásához és/vagy a meglévő BM Önerő támogatási 

szerződés összegének növeléséhez szükséges igénybejelentés/kérelem/pályázat 

benyújtására a Belügyminisztérium felé, 

- a Támogatási szerződés és/vagy a Támogatási szerződés módosításának aláírására, 

- a szükséges további jognyilatkozatok megtételére, 

- a Projekt Végrehajtó Borsodvíz Zrt. felé történő adatszolgáltatásra. 

Tárgyi ügyben a polgármester tájékoztassa az Önkormányzat Képviselő-testületét az elért 

eredményekről. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015.09.30. 

 

 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/ 2015 (IX. 28) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: SH/3/11 azonosító számú svájci projekt árfolyam különbözetből adódó 

többlettámogatás Önerejének finanszírozására – BM önerő alap 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata tárgyi ügyben készült előterjesztést megtárgyalta 

és a következő döntést hozta: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert az SH/3/11 

azonosítószámú projekt árfolyam különbözetből adódó többlet támogatás felhasználásához 

elengedhetetlenül szükséges önerő megszerzésével kapcsolatosan: 

- a Támogatási igény benyújtásához és/vagy a meglévő BM Önerő támogatási 

szerződés összegének növeléséhez szükséges igénybejelentés/kérelem/pályázat 

benyújtására a Belügyminisztérium felé, 
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- a Támogatási szerződés és/vagy a Támogatási szerződés módosításának aláírására, 

- a szükséges további jognyilatkozatok megtételére, 

- a Projekt Végrehajtó Borsodvíz Zrt. felé történő adatszolgáltatásra. 

Tárgyi ügyben a polgármester tájékoztassa az Önkormányzat Képviselő-testületét az elért 

eredményekről. 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: 2015.szeptember 30. 

 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

            k. m. f.  

 

 

              Jámbor Flórián sk.     dr. Hegyközi Béla sk. 

                polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 
 


