Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
203-1/2011. iktatószám
1. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 5-én
(szerdán) délután 16,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Dr. Serester Zoltán képviselő
Meghívottak: A távollévő Dr. Magyar László körjegyző megbízásából Dr. Nagy Éva
fogalmazó
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, valamint
Dr. Nagy Évát, aki a távollévő Dr. Magyar László körjegyző helyett van jelen az ülésen.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását.
Napirendi pont:
1./ Pályázat benyújtása a 2010. december havi vis maior eseménnyel kapcsolatos védekezési
költségek ellentételezésére
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e valakinek a
meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata?
Mivel más javaslat nem volt, a napirendi pontokat elfogadásra javasolta. Kérte a képviselőtestület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
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1./ napirendi pont: Pályázat benyújtása a 2010. december havi vis maior eseménnyel
kapcsolatos védekezési költségek ellentételezésére
Kláricz János polgármester: Elmondta a képviselőknek, hogy a rendkívüli ülés összehívására
azért került sor, mert az önkormányzat vis maior pályázatot szeretne benyújtani, a pályázatnak
a testületi határozat is mellékletét képezi, és a pályázat benyújtásának határideje napokon
belül lejár, tehát meg kell hozni mielőbb a döntést.
Ennek megfelelően előterjesztette az első napirendi pontot.
Elmondta, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kiadotthoz képest annyi a módosítás, hogy az eszközök
(kesztyű, ledlámpa) költségei nem számolhatók el.
Elmondta, hogy így a védekezési költségek összesen: 630.621 Ft. Ennek a költségnek az
önkormányzat a 90 %-át igényelheti vissza.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek az
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal,
hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a 2010. december havi vis maior eseménnyel
kapcsolatos védekezési költségek ellentételezésére.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2011.(01.05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a 2010. december havi vis maior eseménnyel kapcsolatos védekezési
költségek ellentételezésére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa község közigazgatási területén
2010. december 2-án bekövetkezett belvízkárok miatt a 8/2010.(I.28.) Kormányrendelet
rendelkezései szerint pályázatot nyújt be a védekezés költségeinek, valamint a
helyreállítás költségeinek részbeni megtérítése iránt.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással
nem rendelkezik, költségvetésében erre fedezet nem áll rendelkezésre, saját erejéből a vis
maior helyzetet nem tudja megoldani. Bucsa település szerepel a 240/2006.(XI.30.)
kormányrendelet jegyzékében, mint a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott település.
A belvizek a kártételeinek elhárítására tett intézkedések (védekezési költségek
összege bruttó: 630.621 Ft.
Összes költség bruttó: 630.621 Ft. Igényelt támogatás a 8/2010.(I.28.)
Kormányrendelet 5.§. (1) bekezdés e.) és (2) bekezdés a.) pont, valamint (5) bekezdés
szerint az összköltségek 90 %-a, azaz bruttó 567.600 Ft. Az önkormányzatnak 10 %
saját erőt, azaz 63.062 Ft-ot kell saját költségvetése terhére biztosítania.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a
pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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Bejelentések
Kláricz János polgármester: Néhány bejelentést tett a képviselők felé. Először a
közfoglalkoztatással kapcsolatos legfrissebb információkról adott tájékoztatást.
Újabb információkhoz jutottak, még a két ünnep közötti is változtak, mert addig az volt a
szabály, hogy meghosszabbíthatja az önkormányzat a november 1-je előtt foglalkoztatottak
munkaszerződéseit. Majd 27-én az új információ már az volt, hogy tilos meghosszabbítani
ezeket a szerződéseket. A Munkaügyi Központ tájékozatta az önkormányzatot, hogy milyen
keretösszegben foglalkoztathat, mivel két fajta foglalkoztatásról van szó, rövid és hosszú távú
foglalkoztatásról. Megszabta még az Munkaügyi Központ, hogy 13 főt kell foglalkoztatnia
hosszú távon. Sajnos az erre biztosított költség kevés. Takarító személyzet, karbantartók és
egyéb kisegítő személyzet, mind-mind a közmunka programból volt a 2010-es évben
megoldva. Az önkormányzatnak 19 főre lenne szüksége minimális szinten, minden
intézménye takarításához, és a feladatok elvégzéséhez.
A kormány azt is szeretné, hogy a vállalkozások is foglalkoztassanak munkanélkülieket, de
azoknak továbbfoglalkoztatási kötelezettségük van. Elmondta, hogy ezt a lehetőséget a
Munkaügyi Központ vezetőjével is megbeszélte.
Sajnos a BUCSA-ÉP Kft-be nem lehet foglakoztatni dolgozókat, mert 2010. december
hónapban elbocsátások voltak.
A képviselők röviden megtárgyalták a közmunka programmal kapcsolatos további
kérdéseiket, hozzászólásokat tettek, és megvitatták.
Elmondta, hogy a rövid távú foglalkozatás azt jelenti, hogy egy évben három pályázatot
nyújthat be az önkormányzat háromszor hívhat be embereket, és napi négy órában kell
foglalkoztatni munkanélkülieket. Nem kell, hogy kötelezze az önkormányzat arra a
dolgozókat, hogy mindennap 8 órától 12,00 óráig dolgozzon, hanem lehet úgy, hogy egy
hónapban ledolgozhatja, és rotálhatók az emberek. Február hónapban el lehetne indulni 20 fő
foglalkoztatásával. Azokat azonban nem lehet visszahívni, aki novemberben, vagy
decemberben foglalkoztatva voltak.
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy ki határozza meg, hogy kik lesznek foglalkoztatva?
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy elsősorban a jogszabály és az előírások
határozzák meg, hogy ki foglalkoztatható, másrészt az önkormányzat szociális alapon
próbálja beosztani az embereket. De fontos az érték teremtő munka lehetősége is
Biró Endre képviselő: Elmondta, hogy sajnos a községben az a vélemény, hogy ugyanolyan
képviselő-testület, mint az előző, csak a nevek mások. Még mindig probléma van az
információ áramlással. Valamilyen módon tájékoztatni kell az embereket. Ha működne a
bucsai honlap az lenne egyik módja, mert aki internet közelében van, az tájékozódhatna.
Kláricz János polgármester: Egyetért, biztosan sokan szenvednek információ hiányban.
Nagyban kiveszi még a részét teendőkből, fő állású informatikus nincs alkalmazásban
önkormányzatunknál, így elő-elő fordul, hogy egy felmerült problémát ő maga hárít el.
Település weboldalának elkészítése folyamatban van. Türelmet kér mindenkitől.
Közben megérkezik Dr. Serester Zoltán képviselő, így a jelenlévők száma 6-ról 7-re, a
szavazatok száma is 6-ról 7-re emelkedik.
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Biró Endre képviselő: Sajnos az embereknek hiányérzetük van, nincsenek tájékoztatva,
mindenki álláshoz, pénzhez szeretne jutni. Sajnos minél kevesebb az a létszám, akit
foglalkoztatni lehet, annál nagyobb lesz az ellenszenv és a rosszérzet a másikkal szemben,
terjed a téves információ.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a Bucsai Hírek újságban is jelent meg
információ, de ezek az információk még annyira frissek, hogy a héten kristályosodott ki, a
képviselők is most hallhatják.
136 főt kell foglalkoztatni a rövid távú foglalkoztatásban egész évben, és 13 főt a hosszú
távúban. Ezek a tények és a lehetőségek.
Faluházi Sándor alpolgármester: A foglalkoztatással kapcsolatosan kérdezett. Hogyan lehet
foglalkoztatni ezeket az embereket.
Kláricz János polgármester: Első pályázatban 15+30 fővel szeretnének kezdeni, azt követően
is hasonló létszámmal, minél több embert szeretnénk foglakoztatni a rendszerben. Érthető a
folytonos bizonytalanság a rövid távú foglakoztatás rendszerében, ezért nehéz megoldani a
rövid távú foglalkoztatás keretében a takarítási és más egyéb feladatokat.
Faluházi Sándor alpolgármester: A takarítási feladatokhoz pedig állandó emberek kellenének,
valamint a karbantartási feladatokhoz is.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy van jó híre is a szennyvízberuházással
kapcsolatosan, mert a tervek módosításait a pályázat keretein belül elszámolható költségként
szerepeltetheti az önkormányzat, amennyiben benyújtja a pályázatot. Így jóval csekélyebb
mértékben kell csak tervezni a költségvetést ezekkel a költségekkel.
Biró Endre képviselő: A középületek előtt nincs eltakarítva a hó a járdáról. Kéri, hogy a
figyeljenek erre oda, oldják meg az ilyen problémákat. Ha nem kerülik el az ilyet, az emberek
elcsúsznak, eltörhetik végtagjaikat.
Kérte, hogy a műszakis kollegák figyeljenek oda minden ilyen és hasonló problémára.
Kláricz János polgármester: A következő ülésre akár meg is hívhatják a műszaki előadót, és a
problémákat elmondhatják egymásnak. Itt jegyezném meg, hogy műszaki osztályon
hibabejelentő lap működik. Ezen felül még a testületi jegyzőkönyvekből is készül kivonat a
műszakot érintő feladatokból.
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy az iskola konyhán megoldódott-e már szakács
munkaerő kérdése?
Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Kft beiskolázta az egyik dolgozóját, aki a
közeljövőben fogja befejezni tanulmányait. Ez a dolgozó lesz a konyhán a szakács
munkakörbe került áthelyezésre. Így nem kellett felmondani a dolgozónak, és megoldódott a
státusz betöltése is. Ezen felül még 3 főt szeretnénk közfoglalkoztatásban biztosítani.
Dr. Serester Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a védőnői szolgálatnál a szennyvíztároló sűrűn
telítve van. Oda kell erre figyelni, és gyakrabban szippantani. Ott járnak el a kismamák a
babákkal, a betegek a fogorvoshoz. Meg kell előzni a bajt, és gyakrabban kell szippantatni.
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Kláricz János polgármester: Megköszönte az észrevételt.
A továbbiakban a képviselők kötetlen beszélgetéssel folytatták az ülést, majd Kláricz János
polgármester 17,00 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

A távollévő Dr. Magyar László
körjegyző megbízásából
Dr. Nagy Éva
fogalmazó

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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