Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
911-1/2013. iktatószám
1. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2013.
február 12-én (kedden) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Biró Endre elnök, Juhász Sándor, Fenyődi Attila, Janóné Lengyel Magdolna
tagok
Távol maradt: Fehér Lászlóné tag
Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva körjegyző,
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó
Biró Endre elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a körjegyzőt,
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadót.
Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen
van.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Juhász Sándor tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Sándort,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Juhász Sándort
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Ismertette a napirendi pontokat, és javasolta a napirendi pontok elfogadását.
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Biró Endre elnök
2./ Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési kommunális jellegű
szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás
igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendelete módosításának
véleményezése
Előadó: Biró Endre elnök
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Biró Endre elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi
véleményezése

költségvetésének

Biró Endre elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot Bucsa Község Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének véleményezését.
Elmondta, hogy az anyagot írásban a Gazdasági Bizottság tagjai megkapták, azt részletesen
megismerhették. Kérte a jelen lévő pénzügyi munkatársakat, a polgármester urat, hogy
szíveskedjen a kiadott pénzügyi anyagot szóban kiegészíteni.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy időközben
készült egy szöveges előterjesztés is, amit a tagok megkaptak. Ez az előterjesztés nagyon jól
rámutat arra, hogy milyen irányba kellett az önkormányzat 2013. évi költségvetését
elkészíteni. Már a közmeghallgatáskor is elhangzott az, hogy a 2013. évi költségvetés első
körbeni tervezésekor volt remény arra, hogy egy felszabadultabb tervezési- és forrás
lehetőséggel tudnak költségvetést készíteni. Az általános iskola elkerült az önkormányzattól,
az előző években az iskola finanszírozását általában 27-30 millió forinttal kellett pótolni, és
általában az önkormányzat saját bevételei terhére. Mostanra 99 %-ban ismert, hogy milyen
bevételi források alapján tud az önkormányzat tervezni. A pénzügyi csoport a legelső
számítások alapján egy teljesen reális bevételi és kiadási mérleggel kb. 3 héttel ezelőtt egy
közel 30 millió forintos hiánnyal rendelkező költségvetés tervezetet készített egyeztetésre.
Ahhoz, hogy a hiány a nullához közelítsen folyamatosan át kellett dolgozni, és gondolkodni
kellett azon, hogy milyen szervezeti változásokat lehetne és szükséges eszközölni, illetve
milyen bevételi forrásokhoz lehetne még jutnia az önkormányzatnak. Olyan bevételeket,
amelyekről tudják előre, hogy nem teljesülnek nem szabad tervezni, továbbá hitel felvétele
sem lehetséges, illetve szerkezeti átalakításokat is kellett a hivatalnál eszközölni.
2013. február 28. napjával a három település körjegyzősége a törvény erejénél fogva
megszűnik. 2013. március 1-jével kell megalakítani a közös önkormányzati hivatalokat.
Bucsa Község Önkormányzata nem lenne kötelezett arra, hogy közös hivatalt tartson fenn,
tárgyalásokat folytattak Kertészszigettel, a polgármester asszonnyal, a pénzüggyel és a
körjegyzővel, ahol az volt az alapelv, hogy Bucsa település csak olyan közös önkormányzati
hivatal fenntartását tudja elképzelni, ami anyagi vállalást nem jelent az önkormányzatnak.
Nagyon nagy mértékben lecsökkentették a normatíva összegét, képlettel kell dolgozni, ami
meghatározza mi az, ami a hivatal bérköltségeire, dologi költségeire fordítható. Mostanra
egyértelművé vált, hogy csökkenteni kell az apparátus létszámán.
A csökkentések területén az a helyzet, hogy a járási hivatalhoz egy fő létszám átkerült, illetve
a számviteli szabályokat figyelembe véve a titkárságról egy fő, és az adóügyről egy fő, azaz
két fő kerül létszámcsökkentésre a körjegyzőség bucsai székhelyén.
Szeretné leszögezni, hogy a szakágazati részeken a feladatokat figyelembe véve további
csökkentés nem eszközölhető.
A műszaki ügyintéző bérébe a közös önkormányzati hivatal kialakítása után Kertészsziget
település részt vállal, ugyanúgy a jegyző béréből is. Ezt az alapelvet figyelembe véve a
forrásokból ki tudják gazdálkodni a költségeket. Kertészsziget Község Önkormányzatánál
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komolyabb erőfeszítéseket kell még tenni annak érdekében, hogy a működésük biztosított
legyen. Ismert, hogy Bucsa Községgel szeretnének közös önkormányzati hivatalt létrehozni.
Sok esetben Bucsa Község Önkormányzata finanszírozásának volt köszönhető az, hogy
Kertészsziget Községben működött az iskola. Reméli, hogy a közös önkormányzati hivatal
működőképes lesz, és a továbbiakban is jól tudnak együtt dolgozni.
Javasolja, hogy az idei évben kerüljön értékesítésre (kb.: 15 millió forint forgalmi értében) a
Bucsa, Ady Endre 32. szám alatti ingatlan. Ennek a bevétele olyan a 2012. évről áthúzódó
fejlesztési kiadásokra lenne szükséges fordítani, amelyeket még finanszírozni kell, és ennek
az ingatlannak az értéke nyújtana erre fedezetet. Ami még változás a költségvetésben az, hogy
nincs tiszteletdíj tervezve a képviselők részére, ami 3,5 millió forint megtakarítást jelentene
ebben az évben.A közművelődési feladatokra egy célzott normatívát kap az önkormányzat,
ami egy kötött célú dolog, amit le is kell fedni, így ez egy közalkalmazott foglalkoztatását
jelentené. A csökkentések érdekében sokat dolgoztak, és a közétkeztetés területén az
emelkedett normatíva terhére egy adminisztrációs személyzetet terveztek, illetve a zöldfelület
gondozásra is tervezve került egy személy. Több szerződés felmondásra került február
hónapban, és március hónapban is.
- ügyvédi szolgáltatás, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, nyomtatógépek számának
csökkentése, informatikai vállalkozás felmondása, előfizetői mobil szolgáltatatás
felmondása néhány telefonszám kivételével.
Bevételi oldalon tervez az önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzata adóssága
visszafizetésével, a BUCSA-ÉP Kft-nek adott tagi hitel törlesztéssel, valamint a víziközmű
társulásnak adott kölcsön visszafizetésével.
Biró Endre elnök: Megkérdezte, hogy Geotherm Kft-vel mi a helyzet?
Kláricz János polgármester: A Geotherm Kft ügyvezetője Dr. Puskás János a kft
felszámolására tett javaslatot, de véleménye szerint az önkormányzat felelősségteljesen nem
számolhatja fel a céget anélkül, hogy egy jogászt megbízva az önkormányzatnak legyen célja
az, hogy a Geotherm Kft a Roba Millennium Kft-től a lehető legtöbb pénzösszeget téríttesse
vissza. Erre a bevételi összegre nincs tervezve a költségvetés.
A mostani költségvetés úgy lett tervezve, hogy ilyen bizonytalan bevételek nem lettek
betervezve. Az első tervezet készítésekor 30 millió forint hiányzott, nem fejlesztési oldalról,
hanem konkrétan az apparátussal összefüggő bevételekből.
Még van olyan normatíva, amely az önkormányzat részére nem ismert, például a bejáró
gyerekekre milyen normatíva lesz, az általános iskolások behordásával kapcsolatosan pedig
KIK-kel van megállapodás folyamatban. Illetve a TÖOSZ sem adott még olyan pozitív
információt, ami még plusz normatívát jelent, vagy hivatali létszámváltozást, tehát a tervezési
időszakban nem lesz változás. Nem lehet azonban olyan költségvetést elfogadni, ami hiánnyal
tervezett. Talán lesznek még támogatások, és plusz bevételek, de nem tudja még az
önkormányzat, hogy milyen módon lesznek esetleg bevételi pótlások.
A táblázatok nagyon érthetően mutatják be a kiadások részleteit, és a bevételi oldal is
részletezi ezen kiadások fedezetét.
Elég vegyes még a költségvetés, hiszen még hónapokra elosztva két hónapig van
körjegyzőség, majd azután 10 hónapig közös önkormányzati hivatal. A hivatalra biztosított
normatívát a bérköltség teljesen kimeríti, dologi kiadás nincs is tervezve a közös
önkormányzati hivatalnál, de nincs is rá fedezet. Minden dologi kiadás az önkormányzatnál
jelentkezik, és itt mutatkozik a legnagyobb hiány az önkormányzati szakfeladatoknál
mutatkozik. Vitára bocsátaná az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét.
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Biró Endre elnök: Az állam által meghatározott létszámot nem lehet megvétózni? A feladatok
ellátásához nagyobb létszám szükséges, így azt kérhetné az önkormányzat hogy az állam
ehhez biztosítsa a kívánt normatívát?
Kláricz János polgármester: Nem a létszámot határozza meg konkrétan az állami támogatás,
hanem egy normatívát határoz meg, amely normatívából a szakmailag szükséges apparátust
foglalkoztatni szükséges. A bucsai hivatalnál szakmai területen további létszámcsökkentést
nem tud elképzelni. Sok terület most is nagyon túl van terhelve. Ha további foglalkoztatások
lesznek, meggondolandó, hogy mely az a terület, amelyet tehermentesíteni lehet. Említhetné a
pénzügyet, a pénztárt és munkaügyet, titkárságot.
Ahhoz, hogy az önkormányzat a pénzkezelési szabályoknak megfeleljen szükséges a mostani
létszámot foglalkoztatni, sőt be kell segíteni még a vezetőknek is, pl. az utalványozásba, így
Bucsán 9 főt és a jegyzőt, Kertészszigeten 2 főt terveztek foglalkoztatni.
Sajnos más települések is hasonló gondokkal küszködnek. Megszűntek olyan állami
támogatások, amelyek olyan kistelepüléseknek, mint Bucsa kompenzálták volna más
településekkel szemben az iparűzési adó bevételt. Az állam kompenzálta ezt, hogy mint
például Bucsa földrajzilag olyan területen fekszik, ahol nagyon kevés az iparűzési adó
bevétel.
Biró Endre elnök: Javasolná, hogy olyan árusoknak, akik a községben járva az utcákat
árulnak, határozzanak meg egy méltányos adót. Az igaz, hogy házhoz mennek a lakosokhoz,
ami egyik oldalról jó, mert ott adják át az árut, ugyanakkor nem adnak számlát, vagy nyugtát,
és iparűzési adót nem fizetnek, ezáltal a fekete gazdaságot támogatjuk. Ha fizetnének
iparűzési adót, azzal az önkormányzat bevételhez jutna. Meg kell teremteni a jogi háttért, és
máris több lesz a bevétele az önkormányzatnak. Ugyanis ha ki lennének tiltva a mozgóárusok,
akkor a helyi kereskedőknek nagyobb lenne a bevétele s így több adót is fizetnének!
Kláricz János polgármester: Egy lakossági fórumot is szeretne ezzel kapcsolatosan
összehívni.
Biró Endre elnök: A lakosok nem biztos, hogy reálisan látják, mert ez a kényelmüket
szolgálja. Véleménye szerint működhetnek az utcai árusok, de fizessenek iparűzési adót az
önkormányzatnak. Több településen nem is engedélyezik a mozgóárusok működését. Mi ezt
miért nem szabályozhatjuk?
Kláricz János polgármester: Az árusok azt megtehetik, hogy megosztják a működési
területüket, és ide, a településre is fizetnek iparűzési adót.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Volt olyan, hogy ideiglenes jelleggel fizettek az
árusok iparűzési adót. Sajnos ezek az árusok elveszik a vásárlót a helyi vállalkozóktól,
kereskedőktől, és még az utat is tönkre teszik.
Biró Endre elnök: A polgármester úrral egyeztetett a költségvetést illetően a képviselők
tiszteletdíjával, és egyéb részletekkel kapcsolatosan.
Juhász Sándor tag: A média is azt az információt erősíti, hogy nagyon lecsökkentették az
önkormányzatok állami támogatását.
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Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága
leveléből idézett, amely arról szól, hogy az állami támogatás a kötött normatívákon belül mire
fordítható.
Fejlesztés szóba sem jöhet, elsődlegesen a hivatali dolgozók, köztisztviselők bére, a hivatal
működésével kapcsolatos dologi kiadások finanszírozhatók, a polgármester díjazása, más az
önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy, védőnő, a könyvtáros bérezése.
Ezek az önkormányzat kötelező feladatai. A képviselők díjazása nem tartozik az
önkormányzat kötelező feladatai közé. A képviselők tiszteletdíja adható. A kötelezően
ellátandó feladatok rovására nem adható.
A költségvetésen belül jelenleg nem tud olyan forrást, amelynek a terhére tervezhető lenne a
képviselők tiszteletdíja.
A tervezett bevételekből ami biztos, azaz állami normatíva, annak minden forintja teljesen le
van fedve feladattal. Az óvoda kiadásait ki kell egészíteni, a körjegyzőségnek, a közös
hivatalnak nincs dologi kiadása tervezve. A költségvetés nagyon feszített, ennél jobban nem
lehet már elosztani.
A dolgozók feladattal terheltek, tűrőképességük határán vannak.
Sajnos egyenlőre módosítás, több bevétel nem lesz, talán félév után, amikor minden
önkormányzat ott fog tartani, hogy sem határidőre nem tud teljesíteni, sem más feladatot nem
tud megfelelő pontossággal időre benyújtani, és akkor megvonja a finanszírozást, a bért, a
segélyt.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint látni kell majd félév után, hogy milyen
pénzügyi helyzet alakul ki. Lesz-e tervezhető plusz bevétel? Várható-e valamilyen plusz
állami támogatás? Amíg erre nem tudják a választ, addig nem tervezhető több kiadás, a
képviselői tiszteletdíj sem.
Ha sikerülne az ingatlan eladás, abból sem lenne több millió forint a működésbe áttéve, mert
jövőre újra el kellene adni valamit, és abból finanszírozni a kiadásokat.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az önkormányzat működéséért nemcsak a
polgármester és a jegyző, illetve a pénzügyi munkatársak a felelősek, hanem a képviselőtestület is. Így a költségvetést olyan felelősséggel kell tervezni, ami nagyon megfontolt.
Biró Endre elnök: Akik elvállalták a képviselőséget, azok eddig képviselői tiszteletdíjat
kaptak, felelősek, hiszen dolgoztak és feláldozták a szabadidejüket.
Amit csak lehet meg kell tenni annak érdekében, hogy a képviselők a tiszteletdíjat
megkaphassák. Ezért „harcolni” kell, és meg kell tisztelni azzal a képviselőket, hogy kapnak
díjazást.
Kláricz János polgármester: A költségvetés tervezésekor meg lehet azt tenni, hogy nyilván a
kiadási oldalon beírják a képviselői tiszteletdíjat, és a bevételi oldalon beírnak egy ingatlan
eladást. De ezzel magukat csapják be a képviselők is és az önkormányzat is, és a felelős
gazdálkodás nem erről szól.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Nagyon sok variációt átbeszéltek, átgondoltak, de
most nincs olyan tétel, aminek az átcsoportosítását véghez tudná vinni, és a költségvetésbe a
képviselői tiszteletdíjat be lehetne tervezni.
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Fenyődi Attila tag: Áttanulmányozta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét,
és látja, hogy nagyon szorosan minden tervezve van. Ahogyan most látja a költségvetést, azt
el fogja fogadni. Ami igazán bosszantja az az, hogy a közfoglalkoztatással összefüggő
kiadásokra nagyon sok van tervezve anyagra, munkaruhára, ugyanakkor a foglalkoztatás nem
látványos. A másik oldalon szinte megszorítások vannak, de ilyen drasztikus megszorítások
nem voltak még eddig. Mire jó ez? Előbb utóbb fel fog ez borulni.
Kláricz János polgármester: Nagyon sok embert, éves viszonylatba 300 000 főt kell
közfoglalkoztatásban foglalkoztatni országosan. Nagyon sok adminisztrációval jár, a heti bér
kifizetés rengeteg munkát von maga után.
Biró Endre elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a napirendet lezárta, döntést nem javasol hozni,
de Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetését a képviselő-testület felé tovább
tárgyalásra bocsátja, véleményezésre alkalmasnak találta.
2. napirendi pont: Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági
szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendelete
módosításának véleményezése
Biró Endre elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa község Önkormányzat
Képviselő-testületének a települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék
kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.)
önkormányzati rendelete módosításának véleményezését.
Kérte az előadót, Gyarmati Imrét, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni az előterjesztéshez, a
rendelet módosítását megelőző körülményekről.
Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait,
hogy három évvel ezelőtt 2010 évben volt díjemelése a BUCSA-ÉP Kft-nek, akkor is szilárd
hulladék díja nem került emelésre. A díjemelésre az eltelt idő miatt, másrészt a gázolaj árának
emelkedése miatt került sor. Felülvizsgálva a BUCSA-ÉP Kft 2011. évi költségeit egy
könyvvizsgáló készített egy díjkalkulációt, amely emelés 5,3 %-os. Az egy főre jutó
ártalmatlanítás díja is emelkedne, mivel a hulladéklerakókat üzemelő társaságokat kötelezi a
kormány 3.000 Ft/tonna járulék befizetésére. A felmerülő magasabb költségeket a BUCSAÉP Kft nem tudja felvállalni, így kerül sor a díjemelésre. Egy egyedülálló személynek 890 Ft
volt a szilárd hulladék díjtétele, most az emelés után 1040 Ft lesz, ami 8 %-os emelésnek
tudható be.
A Kft a Felügyelő Bizottsággal a díjemelést megtárgyalta, és elfogadhatónak ítélte. A
díjemelés szükséges, amennyiben erre nem kerülne sor, akkor a kft működése veszélyeztetve
lenne.
Juhász Sándor tag: Megkérdezte, hogy mi lenne akkor, ha a közüzemi költségek 10 %-os
csökkentését alkalmazná a BUCSA-ÉP Kft?
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Gyarmati Imre ügyvezető: A BUCSA-ÉP Kft egy Dunántúli például Zala megyei településhez
képest, ahol éves szinten 30 ezer forint a kommunális hulladékszállítás díja, elvégzi éves
szinten 18 ezer forintért. Sokkal kevesebb költséggel dolgozik a kft.
Biró Endre elnök: A hulladékszállító autón dolgozó személy csak a kft alkalmazottja?
Gyarmati Imre ügyvezető: A kft csak a gépkocsivezetőt alkalmazza állandó
munkaviszonyban, a kukásautóra egyszerűsített foglalkoztatással alkalmaz személyzetet.
Kláricz János polgármester: Jelenleg 3.050 Ft a szippantás díja, a mostani emeléssel 3.500 Ft
lesz a díj.
Gyarmati Imre ügyvezető: A BUCSA-ÉP Kft tervezi, hogy Kertészsziget Községben is
szolgáltatást fog végezni. Az ott használatban lévő gyűjtő edények hamarosan a kft
tulajdonában lesznek, ami jelentős vagyont jelent.
A bucsai edények Bucsa Község Önkormányzatáé, azt a lakosok csak használják, nincs a
tulajdonukba.
A BUCSA-ÉP Kft tárgyalásokat folytatott Füzesgyarmat Város Önkormányzatával a szilárd
hulladék gyűjtése és szállítása tárgyában, de végül úgy érezték, hogy még fővállalkozásban
nem, de alvállalkozóként egy napot be tudnának vállalni, ami plusz bevételt jelent a
társaságnak.
Biró Endre elnök: Ha jó kapcsolat alakulna ki, akkor további napokat is be tudna vállalni a
BUCSA-ÉP Kft?
Gyarmati Imre ügyvezető: Még nincs olyan helyzetben a kft, hogy egy napnál többet tudjon
vállalni a kft.
Kláricz János polgármester: Javasolja a díjemelést, úgy gondolja, hogy ez vállalható és
kivitelezhető lesz.
Biró Endre elnök: Lehetséges, hogy az emelés reális és nem nagy mértékű, ugyanakkor nem
éri el a 2010-es szintet, de minden drágulás érzékenyen érinti a lakosságot.
Gyarmati Imre ügyvezető: A folyékony hulladék szállítását jelenleg a kft kölcsön szippantó
kocsival végzi, mert meghibásodott a tartály.
Az emelésre szintén szükség van a gázolaj ára emelkedése, és a kft 2011 évi tevékenységével
összefüggő kiadások elemzése miatt. A díjkalkuláció szerint javasolja a díjemelést.
Biró Endre elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és
a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja Bucsa község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete települési kommunális jellegű szilárd és
folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló
8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosítását.
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A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
1/2013.(02.12.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési kommunális jellegű
szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás
igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendelete módosításának
véleményezéséről
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa község
Önkormányzat Képviselő-testületének a települési kommunális jellegű szilárd és
folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről
szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendelete módosítását.
Felelős: Biró Endre elnöke
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: A képviselők kaptak egy továbbított levelet a TÖOSZ-tól, kéri
hogy olvassák el, tanulmányozzák.
Továbbá elmondta, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ülésén szó volt arról,
hogy 5 %-os térítési díj emelést irányoztak elő. Ezt kell kivitelezni az önkormányzat
rendeletébeni, ami majd térítési díj rendelet módosítást von maga után.
2013 február 15-én pénteken együttes ülésen fogják kimondani a Bucsa-EcsegfalvaKertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége megszüntetését, és el kell fogadni a
Megszüntető Okiratot. Továbbá 2013. március 1-jétől Kertészsziget Község
Önkormányzatával közös önkormányzati hivatal kialakítására szóló Alapító Okiratot, és
Együttműködési Megállapodást fog a testület tárgyalni.
A köznevelési törvénytől függ még majd, hogy az óvodák működtetését hogyan tudják
megoldani szeptembertől.
A 2013. évi költségvetést 2013. március 15. napjáig kell elfogadni.
Biró Endre elnök: A temetőgondnok tevékenységével kapcsolatosan szólt. Elmondta, hogy a
temetési szolgáltatás egy kegyeleti szolgáltatás is, amelyhez megfelelő viselkedés társul. Kéri,
hogy tolmácsolja az ott dolgozó személynek azt, hogy titoktartási kötelezettsége van arról,
hogy mi történt a temetésen.
Akár negatív, akár pozitív dolog történik az olyan információ amit nem szabad elmondani.
Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy a személy, aki ott dolgozik megfelelően
fogja tudni kezelni az adott helyzetet. Kimondottan felhívta a figyelmet mire kell figyelni a
kegyeleti szolgáltatások során.
Juhász Sándor tag: Sűrűbben kell elszállítani a temetőből a hulladékot is.
Kláricz János polgármester: Erre is oda fognak figyelmi, sőt a hulladékok szétválogatása is
bele kell, hogy férjen az ott dolgozó munkaidejébe, mert a komposztálható hulladékot és a
hasznosíthatatlanokat szét kell válogatnia.
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Biró Endre elnök: Kérte, hogy a Bocskai utcai ingatlanra nagyobb gondot fordítsanak, mert a
kapu nincs zárva, a garázs is úgy tűnt, hogy nyitva van, és ez mindenképpen megelőzendő,
hogy ott bárki is hozzáférjen valamihez.
Felvetette, hogy a Széchenyi utcában hogyan fog alakulni a szennyvízelvezetés, hogyan lehet
majd gépkocsival közlekedni? A nagyárok be lesz-e fedve?
Kláricz János polgármester: A tervek alapján fogják készíteni a csatornát, és a nagy árok
befedése nincs ebben benne. A Bocskai utcai lakást meg fogja nézetni a műszaki
munkatársakkal.
Kláricz János polgármester: Az autók részére nyilván olyan parkolóhelyeket keresnek majd,
ahonnan ki tudnak akadály nélkül állni.
Biró Endre elnök: Szeretne tenni egy sokakat érintő javaslatot , ugyanis vannak olyan
közösségi megmozdulások, amelyekre illene reagálni valamilyen módon a községnek is.
A maga részéről ezt már megtette azt, hogy a facebook oldalon elhelyezte a székely zászlót,
ezzel jelezve szimpátiáját egy népcsoport küzdelméhez.
Javasolta, hogy tegyék meg azt, hogy a székelyek zászlóját, - aki nem magyarok és nem
románok - tűzzék ki az önkormányzat épületére, így kinyilvánítanánk azon véleményünket,
hogy a székelyeknek is joguk van arra, hogy a saját jelképeiket használhassák, és ezáltal mi is
kimutathatnák a székelyek felé a szolidaritásukat.
Több település már megtette ezt a lépést, és kitűzte a székelyek zászlóját.
Ugyanakkor javasolta azt, hogy a magyar zászlót is küldjék ki Romániába Kökösbe, és így a
testvértelepülés Kökös is hasonló lépéseket tehet. Úgy gondolja, hogy ezt minden szavazás
nélkül meg lehet tenni.
Kláricz János polgármester: Egyetértett.
Biró Endre elnök: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a tagok szíves részvételét, és a
Gazdasági Bizottság nyilvános ülését 17,45 órakor bezárta.

Kmf.
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