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Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselőtestület soronkívüli ülésén.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, ugyanis az 5
képviselőből 5 képviselő megjelent az ülésen, így a betöltött képviselői
mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 100 %-os.
Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:
1.)A “Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához meghozott
121/2013. (X.09.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Előadó: Brlás János polgármester
2.)Előterjesztések, bejelentések

A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal
egyetértett.
Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária
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Napirendi pont tárgya:
A “Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő igazolásához
meghozott 121/2013. (X.09.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Napirendi pont előadója:
Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Ismertette az előterjesztést, kérte a képviselőket
tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület az 5 jelenlévő képviselőből (5 igen
szavazat) – egyhangúlag – ellenvélemény nélkül – az alábbi határozatot hozta:
1/2014. (I.22.) sz. KT. határozat
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 121/2013.(X.09.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem
érintett pontjainak a változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt
önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása]
megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke
a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb
33.662.749.515,- Ft.
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A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen:
4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a
BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi
költségvetési rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti.
Az önkormányzatra jutó összes
saját forrás (forint)
Kardos Község
Önkormányzata

6.156.634 Ft

2014. év
(forint)

2015. év
(forint)

2.158.600 Ft

3.998.034 Ft

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Brlás János polgármester
Brlás János polgármester: Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a
polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.

Brlás János
polgármester

Szebegyinszki Pálné
aljegyző

