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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

530-1/2016. iktatószám 

 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-án 

(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi 

Sándor, Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin jegyzőt, 

és a pénzügyi munkatársat Balázs Ferencnét. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

részéről 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van. A határozathozatalban részt vesz 7 fő. 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Ismertette a napirendi pontokat, amelyekhez még egy napirendet szeretne javasolni a „VP9-

7.2.1-4.1.2-16” számú pályázati kiírással kapcsolatosan egy traktor vásárlására szóló döntés 

meghozatalát. 

 

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről 

Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Tájékoztatás a polgármester illetményének változásáról és döntés az alpolgármester 

tiszteletdíjának változásáról 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 
 

3./ Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 

10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Döntés a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba adásról szóló 

szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ Tájékoztatás a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű támogatott 

projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvételével kapcsolatosan  

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

6./ Bejelentések 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan 

kérdése, észrevétele? 

 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket a napirendi pontokat fogadják el.    

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló 

tájékoztatást.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsa Sport Egyesület visszafizette az önkormányzat 

részére a kölcsönt. Kölcsönről volt szó, tehát a 3.500.000 Ft visszafizetése megtörtént, fontos 

ez mind az önkormányzat, mind az egyesület számára. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal több pontban hiánypótlásra szólította fel a véglegesen 

előkészített település rendezési terv anyagát, az átdolgozás folyamatban van. Bízik benne, hogy 

a következő ülésre a település rendezési tervét kész állapotban fogják tudni, és ki tudják hirdetni 

a rendeletet.   

 

Többször volt már arról tájékoztatás, hogy a közigazgatáson belül egy szoftveres átalakulás van 

folyamatban a szakigazgatási rendszereket az államtól fogja kapni az önkormányzat. A gépek 

beszerzése megtörtént, a kollegák ASP rendszerre történő felkészítése, képzése folyamatosan 

zajlik. 

 

A káptalanfüredi táborral kapcsolatos döntésnek megfelelően az önkormányzat ügyvédje 

megkapta a megbízást. Körösladánytól az önkormányzat is jelezte válaszlevélben, hogy a 

kialakított feltételek szerint el tudják fogadni a bucsai képviselő-testület vásárlási szándékát, az 

ügyvéd úr a megbízás alapján elő tudja készíteni az adás-vételt március hónapra. 

 

A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft munkájáról késedelemről kell szólnia. Az év végi zárást szerették 

volna már január végén egy mérleg formájában látni. Maga a végelszámolás a testületi 

határozatnak megfelelően december 30. napján elindult, a végelszámolással kapcsolatosan napi 

szintű egyeztetések folynak a kft kintlévőségeivel, illetve adósságaival kapcsolatosan, de a 

mérleg még nem készült el. Amint a mérleg olyan állapotban lesz, hogy tárgyalható, azonnal 

szeretné a testület elé hozni.  

Kibontakozóban van a végelszámolás pozitív végeredményét elősegítendő rendezési folyamat. 

A Nagykun Kft irányába ismeretes, hogy egy kb. 5 millió forint tartozása a kft-nek, itt december 

30. napjáig a kft többletszolgáltatást végzett, szerződéses kötelem szerint az adósság több mint 

30 %-a teljesítettnek tekintendő. A fennmaradó összegre pedig a Nagykun Kft bejelentette 

igényét a hulladékgyűjtő autóra. Ennek az érdekegyeztetése zajlik most, és magának az autónak 

a felértékelése, majd ennek az autónak a Nagykun Kft részére történő tulajdonba adása.  

Nagyságrendileg megtörtént a kft követeléseinek aktualizálása, valamint annak vizsgálata, 

hogy a kft vagyonelemei hogyan nyújthatnak fedezetet a kintlévőségekre, ennek nyilván a 

képviselő-testület,- mint tulajdonosnak - beleegyezésével kell, hogy ez megtörténjen.  

A kijelölt hulladékszállító cég tárgyalásokat folytat a DAREH Bázis Zrt-vel, ezért, hogy a 

kijelölést követően is a jelenlegi szolgáltató látná el a feladatot.  Zajlik az egyeztetés, de nagy 
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valószínűséggel konkrét megállapodás a kijelölés vége előtt nem lesz. A Nagykun Kft 

ügyvezetője felé jelzéssel élt az önkormányzat, hogy a számlázások mielőbb történjenek meg, 

mert ahogy telik az idő a lakosoknak egyre nagyobb fizetni valót jelent ez a szolgáltatás.  

 

Válaszként kapta azt, hogy február 15-ig minden lakásba el fogják juttatni a számlákat, és a 

befizetendő összegre részletfizetést fognak biztosítani.  

Megkérdezte, hogy a képviselőknek van-e kérdésük, hozzászólásuk?    

 

Földesi Györgyné képviselő: Az eddig elhangzottakat írásban is elolvashatták. 

Megkérdezte, hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-nél miért történt könyvelő váltás?  

A két testületi ülés között azért ennél azért többet végeztek.  

A szennyvíz telep bejáratánál a szomszédos tulajdonosnak két méterrel kijjebb van a kerítése.  

Mit tettek ebben az ügyben?  

A Földhivatalnál meg kellene nézni, ez is egy feladat, hogy miért tűnt el az az út a Kossuth 

utcai telkeknél, ahol az önkormányzat részére ingyenesen ajánlottak fel telket. 

Arról sem hallottak semmit, hogy a Sápi Lajosné és az önkormányzat között megtörtént-e az 

ingatlancsere. 

Az önkormányzati ingatlanokba még mindig nem történt meg a szennyvízrákötés.  

A közmunkások még mindig nem költöztek át a Kossuth utcai ingatlanba, már több mint egy 

éve megvette az önkormányzat az ingatlant, ezt sokkal gyorsabban kellett volna intézni.  

A tűzifa osztás megtörtént, megkérdezte, hogy minden rászorult kapott tűzifát?  

Megkérdezte, hogy a Víziközmű Társulat elszámolása milyen stádiumban van? 

Megkérdezte, hogy a háziorvos mióta végzi tevékenységét vállalkozásban?  

Szomorúan veszi tudomásul, hogy nem volt a vállalkozók részére egy összejövetel, nagy 

megtiszteltetés lett volna a vállalkozók számára egy újévi fogadás. A vállalkozók a községben 

nagy ráhatással vannak a kulturális, közösségi életre. 

A 2016 évi munkatervben a Sport Egyesület tájékoztatása szerepel, de még mindig nem történt 

meg.  

A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve még nem készült el, pedig kellene. 

Megkérdezte, hogy a Dózsa György utcában mikor lesz a vízvezeték csere elvégezve. 

Megköszönte, hogy a Vízmű előtt a járdát letakarították.  

Az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződését megkötötték-e? 

 

Kláricz János polgármester: A Bucsa Sport Egyesület beszámolója el fog készülni, a maga 

részéről is nagyon szeretne számot adni arról a sokrétű tevékenységről, amit az egyesület végez. 

A 2017. évi munkaterv még nem készült el, természetesen el fog készülni, kis türelmet kér még. 

A Dózsa György utcára vonatkozó ivóvízvezeték cserére a szerződést az önkormányzat 

megkötötte, az Alföldvíz Zrt az időjárástól függően tűzte a munkálatai közé, de az elsők közt 

szerepel ez a vízhálózat csere, és ezt követően az út javítása. 

A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű elszámolásával kapcsolatosan elmondta, hogy egy 

Intéző Bizottsági ülés szervezése folyik. Kicsit zavaró volt az, hogy a KÖVITE-PLUSZ Kft 

2.000.000 Ft-os ajánlatát ugyan nem fogadták el, de a könyvelési díjért a felszámolás végéig 

végzik a munkát, ezt letisztázták, így hamarosan itt is elindulhat a munka. 

A háziorvos december 1-jétől látja el a feladatot vállalkozásban, vele a szerződést az 

önkormányzat megkötötte, és ezt az október 27-i ülésen terjesztette a képviselő-testület felé.  

A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft könyvelő váltásával kapcsolatosan jelezte, hogy a könyvelő 

váltásról volt szó, a cégtől azt várták volna el a kft végelszámolásával kapcsolatosan, hogy egy 

fix díjért végezze el a feladatot, a könyvelő cég pedig úgy gondolta, hogy ugyanolyan havi 

díjért végezné el a munkát, mostanra közelítettek már egymáshoz az álláspontok. 
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Szennyvízbekötéssel kapcsolatosan tájékoztatta a képviselőket, hogy egy ingatlant kötött be a 

vállalkozó, utána tartósan hideg idő következett. Ahogy az időjárás javul, újra jön, és folytatja 

a rákötéseket. Megköszöni a képviselő asszonynak a vállalkozóval kapcsolatos közbenjárást. 

A tűzifaosztás megtörtént, negatív visszajelzést nem hallott. 

A nagy hidegre való tekintettel kaptak a lakosok közül még jó néhányan 2-3 q fát. De ez már 

most teljes mértékben megszűnt, azon oknál fogja, hogy elfogyott az önkormányzatnál a tűzifa.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: A Szociális bizottság részéről elmondta, hogy minden kérelmező 

megkapta a tűzifát, azok a kérelmezők is, akiknek a jogosultsága nem állt fenn, ugyanis ők egy 

csökkentett mennyiséget kaptak.  

 

Kláricz János polgármester: 174 kérelem érkezett, nagyon kevés főnek nem állt fenn a 

jogosultsága, ők a szociális helyzetükre való tekintettel kaptak fát, kisebb mennyiségben. 

 

A közfoglalkoztatási programban résztvevők még valóban nem tudtak átköltözni a Kossuth 

utcai ingatlanba, ez inkább a fűtés miatt nem volt lehetséges, a nagy hidegben még nem tudták 

úgy alkalmassá tenni a helyiséget. Azok részére lesz ez a műhely, és gyülekezési pont, akik 

nem valamilyen szakirányban vannak foglalkoztatva. 

A Sápi Lajosnéval megkötendő telekcsere még nem valósult meg. 

A folyószámla hitelkeret szerződés megkötésre került. 

 

Megköszönte a kiegészítéseket, megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű határozatokról, és két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadja.  

              

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

1/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. naprendi pont: Tájékoztatás a polgármester illetményének változásáról és döntés az 

alpolgármester tiszteletdíjának változásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a tájékoztatást a 

polgármester illetményének változásáról és a döntést az alpolgármester tiszteletdíjának 

változásáról. 

 

Átadta a szót Pap-Szabó Katalin jegyzőnek. 
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Pap-Szabó Katalin jegyző: Tavaly év végén jogszabályi változás okán megváltozott a 

polgármesterek javadalmazásának szabályozása. A korábbi szabályozáshoz képest, már nem a 

helyettes államtitkár illetményének bizonyos százalékában kerül meghatározásra a 

polgármester illetménye, hanem az államtitkár illetményének függvénye, 2001-5000 lakos 

esetén annak 55 %-a. Az így megállapított polgármesteri illetmény 15 %-a pedig a 

költségtérítés. Ez alapján az illetmény összege: 547.700,- Ft, a költségtérítés összege 82.155,- 

Ft.   A képviselő-testület részére ez egy tájékoztatás, döntést hozni nem kell.   

Más lesz a helyzet az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatosan.  

Kláricz János polgármester: Az alpolgármester illetményével kapcsolatosan szintén változás 

volt  az Mötv.-ben,, maga a mértéke is változott, és a megállapításának a módja is változott. 

Még mielőtt erről szólna, felkérné a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen a bizottság 

véleményét tolmácsolni. A Gazdasági Bizottság a tegnapi napon tárgyalta ezt a napirendet, ahol 

a benyújtott anyaghoz képest voltak változási javaslatok. 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A polgármester javadalmazásáról szóló 

tájékoztatást a bizottság tudomásul vette.  

Az alpolgármester javadalmazásánál a Gazdasági Bizottság felé, mint a bizottság elnöke 

módosító indítvánnyal élt, amit a Gazdasági Bizottság elfogadott, - aképpen, hogy a törvény 

szerint a „társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja 

meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 

90%-át.” Lemondásról nem beszélhetnek mindaddig, amíg a testület nem állapítja meg az 

alpolgármester tiszteletdíjét.  

Ez akkor lehet 90 %-is, és 20 %-is, de ezt mint példát hozta fel, hogy érthető legyen. 

A Gazdasági Bizottság egyhangú döntése alapján az alpolgármester tiszteletdíját 20%-kal 

kívánja emelni, a most meglévő tiszteletdíjnak, úgy, mint a polgármester tiszteletdíját, és úgy 

mint a képviselők tiszteletdíját. Ezt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket. 

Elmondta, hogy a jelenlegi változást megelőzően az alpolgármester tiszteletdíja úgy tudott 

75.000 Ft lenni, hogy az alpolgármesternek lemondott az őt megillető tiszteletdíj 75.000 Ft 

feletti részéről. 

Hallották a bizottság javaslatát. Ehhez még egy javaslattal szeretne élni. Kicsit előre ugorva a 

közvetkező napirendhez a képviselők részére is 20 %-os módosítás volt előre vetítve. A táblából 

látszik, hogy megtartva azt a metodikát, amit eddig alkalmaztak, pl. a legtöbb feladatot vállaló 

képviselő tiszteletdíjához viszonyítva, ami majdnem eléri a 90.000 Ft-ot, egy 

kompromisszumként az alpolgármesternek bruttó 100.000 Ft-ban javasolná megállapítani a 

tiszteletdíját, ami 13.000 Ft-os bruttó különbözet lenne az említett képviselői tiszteletdíjhoz 

képest, valamint az alpolgármestert a jogszabály alapján egy 15 %-os költségtérítés is megilleti. 

Ez a javaslata. Lemondásról ebben az esetben nem lesz szó.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy miért nincs benne az előterjesztésben a 

költségtérítés? 
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Kláricz János polgármester: A költségtérítést a törvény tartalmazza, az alpolgármesternek ez 

jár. Az alpolgármester úr az előző szakaszban lemondott a tiszteletdíjának a 75.000 Ft feletti 

részéről. Most nincs szó arról, hogy lemond az alpolgármester a tiszteletdíjáról.  

 

Faluházi Sándor képviselő: De lemondhat a tiszteletdíjról az alpolgármester. 

 

Kláricz János polgármester: Ez így nem fair, egyik oldalról megfogalmazódik egy olyan 

gondolat, hogy az alpolgármester lemond a tiszteletdíjáról majd amikor számára kialakul egy 

tiszteletdíj összeg, és egy költségtérítés, akkor kérik, hogy mondjon le!? 

 

Faluházi Sándor képviselő: Bármelyikről lemondhat az alpolgármester? 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az alpolgármester a költségtérítésre jogosult, az külön van. 

 

Kláricz János polgármester: Eddig az alpolgármester lemondott a tiszteletdíjáról és a 

költségtérítéséről is, most pedig egy szóbeli javaslattal 100.000 Ft tiszteletdíjat javasol részére, 

és a jogszabály szerint 15 %-os költségtérítés megilleti. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezi, hogy miért hasonlítják össze a képviselők 

tiszteletdíját, és az alpolgármester tiszteletdíját? A legtöbb szerepet vállaló képviselő 

megdolgozik a tiszteletdíjért. Miért kell, hogy kicsit több legyen az alpolgármester tiszteletdíja? 

 

Kláricz János polgármester: Tegnap a bizottsági ülésen folyamatosan összehasonlították a 

képviselők és az alpolgármester munkáját. Többször elhangzott olyan, hogy az alpolgármester 

úr a képviselőkhöz képest többet dolgozik-e?  

 

Földesi Györgyné képviselő: Az alpolgármester úr is egy képviselő. 

Az volt a kérdés a bizottsági ülésen, hogy mi az, amivel az alpolgármester „többet tesz le az 

asztalra”? 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Az alpolgármesteri feladat egy bizalmi feladat, és a polgármester 

dönti el, hogy mi az, amivel megbízza, és mikor? Ebbe valószínű nem látnak bele. 

A polgármester tudja azt, hogy kivel szeretné ezeket a feladatokat úgy megosztani, hogy az 

segítség is számára, és az alpolgármester átvállal is bizonyos dolgokat. 

Megérti, hogy annak a tiszteletdíjnak, amit az alpolgármester kap, és a legtöbb feladatot ellátó 

képviselő kap, annak különböznie kell.  

Arra is gondolt, hogy a maga részéről lemond a képviselői tiszteletdíjának egy részéről az 

óvodai alapítvány javára.  

Megnézte a közeli települések alpolgármestereinek a tiszteletdíját, akik ugyanígy társadalmi 

megbízatásban látják el a feladatokat, és valóban körülbelül 100 ezer és 150 ezer forint között 

van, a meghatározott törvényi kereteken belül. 

Nem gondolja azt, hogy túlzás lenne, hogy a polgármester úr által javasolt összeg egy kicsit 

emelkedne, azaz 100.000 Ft és a költségtérítés ennek 15 %-ában lenne a javaslat. 

Tudja és tisztában van vele, és vállalja is azt az álláspontot, hogy jogos és demokratikus az, 

hogy 20 % legyen az alpolgármester tiszteletdíjának az emelése is, ugyanúgy, ahogy a 

képviselők tiszteletdíj emelése. Mivel tegnap nem kis feszültség alakult ki, az lenne az 

álláspontja, hogy fogadják el a polgármester úr által javasolt 100.000 Ft-os tiszteletdíjat és 15 

%-os költségtérítést az alpolgármester úr részére, nem olyan magas összeg, hogy ne tudnák 

bevállalni. 
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Kláricz János polgármester: Most még a költségvetés tervezése előtt járnak, ami innen 

döntésként megszületik, az egy a tervezésben felhasznált adatmennyiséget jelent. Amikor 

február hónapban tárgyalják a költségvetést, akkor fogják látni, hogy milyen számadatokat 

jelentenek a változások, és lehet úgy döntenek a képviselők, hogy nem módosítanak. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha most döntenek róla, akkor februárban is ugyanez lesz. 

 

Kláricz János polgármester: Ha februárban látják a pontos számokat a költségvetésben akkor 

lehet, hogy a testület úgy dönt, hogy nem módosít tiszteletdíjat. 

  

Pap-Szabó Katalin jegyző: A mostani döntések javaslatok a költségvetés készítéséhez 

szükségesek. 

 

Földesi Györgyné elnök: Most módosítanak, az biztos, de lehet februárban újra módosítanak? 

 

Kláricz János polgármester: Most tett egy javaslatot az alpolgármester tiszteletdíjára 

vonatkozóan, azaz amit a bizottság javasolt, azokat az alapelveket betartva, és ahhoz képest egy 

10.000 Ft-tal magasabb, azaz 100.000 Ft-os tiszteletdíjat és 15 %-os költségtérítést, és a 

költségvetésben egy ilyen javaslatra készül számítás. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Most akkor nem változtatnak a tiszteletdíjakon, csak a költségvetés 

készítéséhez javaslatot fogadnak el?  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Van egy rendelet tervezet, ezt csak akkor tudja a testület elfogadni, 

ha már látják a költségvetés számait. Ha az lesz a végeredmény, hogy nincs forrás a tiszteletdíj  

módosítására, akkor a testület nem fogja módosítani a rendeletet. 

A vitát azonban most kell lefolytatni, ezekkel a számokkal most kell majd dolgozni, amikor 

készítik össze a költségvetést.   

 

Juhász Sándor képviselő: Egyetért a polgármester és Mogyorósi Anikó képviselő által 

elhangzott javaslattal, az alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 100.000 Ft-ban javasolja 

meghatározni, és a költségtérítését 15 %-ban. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Lehetett volna 90.000 Ft-os is a tiszteletdíja az alpolgármesternek, 

de a 10.000 Ft-tal több javaslatot is elfogadja, és a 15 %-os költségtérítését is javasolja.  

 

Kláricz János polgármester: Először a módosító javaslatot kérte, hogy fogadja el a testület.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szavazzanak, aki elfogadja Fenyődi Attila alpolgármester 

tiszteletdíját 2017. január 1-jétől az Mötv. 80. § (2) bek. alapján havonta bruttó 100.000 Ft 

összegben, költségtérítését 15 %-ban. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 

 

Kláricz János polgármester: A módosítást a képviselők elfogadták, ezért javasolja, hogy az 

alpolgármester tiszteletdíját határozattal is fogadják el a képviselők.  

Kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki az alpolgármester tiszteletdíját havonta bruttó 100.000 Ft-ban, 

költségtérítését 15 %-ban elfogadja.  

              

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:  

 

2/2017(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete, Fenyődi Attila alpolgármester 

tiszteletdíját 2017. január 1-jétől az Mötv. 80. § (2) bek. alapján havonta bruttó 100.000 Ft 

összegben állapítja meg, költségtérítését 15 %-ban fogadja el. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Kláricz János - polgármester 

 

3. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok 

tiszteletdíjáról szóló 10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, az önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök, és tagok tiszteletdíjáról szóló 10/2015.(V.22.) önkormányzati 

rendelet módosítását.  

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Megkérdezte a Gazdasági Bizottság 

elnökét, legyen szíves elmondani a bizottság véleményét.  

 

Földesi Györgyné elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a képviselők tiszteletdíja 

módosításáról szóló napirendet.  

Az előterjesztéssel egyetértve a Gazdasági Bizottság elfogadta a módosítási javaslatot, azzal a 

kitétellel, hogy a rendelet szövegét is módosítani javasolja, mivel a rendelet szövege úgy szólt, 

hogy: 

(2) Ha a képviselő bizottság tagja az alapdíjon felül- több bizottsági tagság esetén is- további 

8.000.- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.” 

A több bizottsági tagság az jelentené, hogy bármely bizottság tagja, akkor is csak 8.000 Ft a 

tiszteletdíj.  

Mivel 2015 májustól a gyakorlatban úgy volt, hogy bizottsági tagságonként kapták a képviselők 

a tiszteletdíjat, a bizottság javaslata az, hogy a rendelet szövegét módosítsák.  

Azért a dolgok nem így mennek, ami a rendeletben van, azt kell betartani, nem pedig 

visszaigazítani a gyakorlathoz. Mindenki egyetértett abban, hogy a gyakorlathoz igazítsák a 

rendeletet.  

A képviselői tiszteletdíjakra vonatkozó előterjesztést a bizottság elfogadta és javasolta a 

képviselő-testületnek is elfogadásra.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A költségvetés tervezésénél ezekkel a számokkal kezdenek el 

dolgozni, úgy az alpolgármester esetében, mint a képviselői tiszteletdíj esetében. Nem lesz 

ezzel semmi probléma, de amikor tárgyalják a költségvetés fő számait, akkor fogják látni 

összességében a tiszteletdíjakkal kapcsolatos kiadást. 

  

Kláricz János polgármester: Ez így helyes, onnantól válik reálissá, ha a testület elfogadja az 

önkormányzat 2017. évi költségvetését. 

Megköszönte a Gazdasági Bizottság elnökének a munkáját.  

Az előterjesztésben kiadott rendelethez képest javasolja, hogy a megszövegezés változzon, azaz 

a módosító indítvány a következő megszövegezésű: 
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2.§. „(1) A képviselő-testület a képviselő részére havonta 42.000.- Ft összegű tiszteletdíjat 

(alapdíj) állapít meg. 

(2) A képviselő-testült a bizottság tagjának az alapdíjon felül -bizottsági tagságonként -  

havonta 10.000.- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg. 

(3) A képviselő-testület a bizottság elnöke részére havonta 15.000.- Ft összegű tiszteletdíjat 

állapít meg.  

(4) A képviselő-testület a bizottság nem képviselő tagja részére havonta 15.000.- Ft összegű 

tiszteletdíjat állapít meg.” 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a módosító javaslattal 

egyetért.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta.  

 

Kláricz János polgármester: A módosító javaslat elfogadása után kerülhet sor a rendelet 

egészének elfogadására. Megkérdezte van-e még valakinek kérdése hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a módosított 10/2015.(V.22.) önkormányzati rendeletét, az önkormányzati képviselők, 

bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának módosításáról. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 

10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a 10/2015.(V.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiakban módosítja:  
 

1.§. 
  
(1) Az Ör. 2.§-a (1), (2), (3), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2.§ 
 

(1) A képviselő-testület a képviselő részére havonta 42.000.- Ft összegű tiszteletdíjat (alapdíj) 

állapít meg. 

(2) A képviselő-testült a bizottság tagjának az alapdíjon felül -bizottsági tagságonként -  

havonta 10.000.- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg. 

(3) A képviselő-testület a bizottság elnöke részére havonta 15.000.- Ft összegű tiszteletdíjat 

állapít meg.  

(4) A képviselő-testület a bizottság nem képviselő tagja részére havonta 15.000.- Ft összegű 

tiszteletdíjat állapít meg.” 
 

3.§ 

 

(1) E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.   
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Bucsa, 2017. január 26. 
 

  Kláricz János      Pap-Szabó Katalin 

  polgármester      jegyző 

 

Kihirdetésre került 2017. január 27. 

        Pap-Szabó Katalin 

                jegyző 

 

4./ Döntés Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba adásról szóló 

szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a döntést Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződésben foglalt átvevői 

kötelezettség teljesítéséről szóló napirendet. Minden évben szükséges ezt a döntés meghozni, 

mivel Bucsa Község Önkormányzata 2010. évben SZT-33667, és SZT-33668 számon kötött 

szerződést állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról.  

A szerződés V.5. pontja így rendelkezik, hogy az ingyenes tulajdonba adásnak az a feltételek, 

hogy az önkormányzat az ingatlant 15 évig nem adhatja el, illetve az elidegenítési tilalom 

fennállásáig minden évben testületi határozattal elfogadott beszámoló alapján köteles az 

önkormányzat a Vagyonkezelőt tájékoztatni.   

A Bucsa, Kossuth u. 37. szám alatti Közösségi Házban a 17 m2 alapterületű helyiség és a két 

szomszédos terem egybenyitásával alakult ki a község könyvtára. 

  

A Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) szám alatti (felvásárló telep) területet is közösségi tér 

biztosítására hasznosítja az önkormányzat.   

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a Bucsa, Kossuth u. 37. és a Bucsa, Kossuth u 62. szám alatti ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba való kerülését követő hasznosítását elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

3/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz: 908/2), a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) 

ingatlanok ingyenes önkormányzati  

tulajdonba való kerülését követő hasznosításról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz: 

908/2) és a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba való kerülését követő hasznosításról szóló „Beszámolót”. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt és Bucsa Község Önkormányzata 2010. június 9-én 

megkötött „Szerződés” alapján a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) és a Kossuth u. 37. 

(hrsz: 908/2.) szám alatti helyiség (17 m2) mint állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba került. 

 A vagyonátadást követően a Kossuth u. 37. szám alatti Közösségi Házban a 17 m2 

alapterületű helyiség használatával mostanra a két szomszédos iroda egybenyitásával 

együtt került kialakításra a községi könyvtár.  A könyvtár szépen felújított, bútorozott, 

programok szervezésével időseknek, fiataloknak egyaránt kellemes időtöltést nyújt. Zenés 
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rendezvényeire sokan ellátogatnak. A közösségi teret a kisiskolások is kihasználják, 

társasjáték, számítógépes játékok, könyvek állnak rendelkezésükre.  

A Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) szám alatti (felvásárló telep) területet a korábban 

felvetett terveinek megfelelően a továbbiakban is fenntartja, hogy közösségi tér 

biztosítására hasznosítja. Ez a telek a vele belső sarokszomszédos ingatlannal, ami szintén 

az önkormányzat tulajdona, azzal összenyitható és bővíthető.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

  

5. napirendi pont: Tájékoztatás a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” 

elnevezésű támogatott projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvételével 

kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a „Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű támogatott projekt beruházás során keletkezett 

vagyon átadás-átvételével kapcsolatos tájékoztatást. 

A Békés megyei Ivóvízminőség-javító program keretében megvalósult vagyon kiadásával 

kapcsolatosan tájékoztatta a képviselőket, hogy megkezdődik a vagyon kiadásával kapcsolatos 

folyamat, ehhez már december hónapban kellett a polgármesternek nyilatkozatot tennie. 

A Közép-Békési Társulás a 2016. december 8-i 7/2016.(XII.08.) Társulási Tanács ülés 

határozatával a térítésmentes átadásról döntött.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Az átadással kapcsolatosan megjegyezte, hogy áfát nem kell fizetni. 

 

Kláricz János polgármester: Folyamatos egyeztetések történtek ezzel kapcsolatosan és már 

megoldódott ez probléma. 

 

Megkérdezte a képviselőket, elfogadják-e a tájékoztatást?  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

4/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű 

 támogatott projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvételével kapcsolatos 

tájékoztatás 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító 

Program” elnevezésű támogatott projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-

átvételével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kláricz János polgármester: A továbbiakban a „VP9-7.2.1-4.1.2-16” számú pályázati felhívásra 

Erőgép beszerzés Bucsán címen pályázati felhívással kapcsolatosan tájékoztatta a képviselőket.  

A koncepció az, hogy 10 % önerő biztosításával tudna az önkormányzat erőgépet vásárolni, kb 

10 millió forintba kerülne egy új traktor, a jelenlegi MTZ traktor cseréjér lenne lehetőség egy 

egyszerű technikájú Belorusz traktorra kért az önkormányzat három ajánlatot.  

A projekt összes költsége: 10 226 842,- forint, a projektnek a támogatás szempontjából 

elszámolható költsége: 9 204 158,- forint. A projekt teljes költségvetésére vonatkozó önerő 

összeg: 1 022 684,- forint. Az igényelt támogatási összeg: 9 204 158,- forint. 

Amennyiben a beruházás nyertes lenne, akkor nem járna költséggel, mert a jelenlegi traktort 
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vagy beszámítással, vagy az önerőt a traktor értékesítésével tudnák biztosítani. 

Erre kérne felhatalmazást. Ami a pályázatban kimondottan kitétel, hogy erőgép csak abban az 

esetben vásárolható önmagában, ha az önkormányzat tudja igazolni, hogy tereprendezésre 

alkalmas munkagéppel rendelkezik, ami az önkormányzatnál a vontatható gréder.  
 

Együttesen kell ezt elképzelni, mivel a projekt célja a mezőgazdasági úthálózatban való 

karbantartásra lehet gépre pályázni.  
 

Fenyődi Attila alpolgármester: A régi traktor bővel fedni fogja az önerőt. Meg kell hirdetni, 

lehetséges, hogy egymillió forintot is kapnának érte. 
 

Földesi Györgyné képviselő: A cél nem az, hogy nem minél több gépe legyen az 

önkormányzatnak, hanem az, hogy újabb, korszerűbb. 
 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, kérte a képviselőket, hogy 

foglalják határozatba ezen szándékukat, amely a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és 

munkagépek beszerzése elnevezésű „VP9-7.2.1-4.1.2-16” számú pályázati felhívásra szóló, 

„Erőgép beszerzés Bucsán” című pályázat benyújtásához önerő biztosítására vonatkozik.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 5/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése 

elnevezésű „ „VP9-7.2.1-4.1.2-16” számú pályázati felhívásra 

 Erőgép beszerzés Bucsán című pályázat benyújtásához önerő biztosítása  
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő és munkagépek beszerzése” elnevezésű „VP9-7.2.1-4.1.2-16” számú 

pályázati felhívásra Erőgép beszerzés Bucsán címen. 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 5527 Bucsa Kossuth tér 6 

A projekt összes költsége: 10 226 842,- forint 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 9 204 158,- forint 

A projekt teljes költségvetésére vonatkozó önerő összeg: 1 022 684,- forint 

Az igényelt támogatási összeg: 9 204 158,- forint 

A projekt teljes költségvetésére vonatkozó önerő forrása: saját forrás 

A képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati önerő összegét saját költségvetésében elkülöníti. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a támogatási kérelem 

benyújtására. 

Határidő: 2017. február 06. 

Felelős: Kláricz János - polgármester 

 

Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a szennyvízdíjról, mivel az Alföldvíz 

Zrt a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivataltól megkapta az átmeneti szennyvízdíj 

megállapítására irányuló eljárásban hozott díjhatározatát, amely Bucsa község tekintetében úgy 

alakul, hogy a nettó alapdíj 13-20 mm vízmérővel 264,00 Ft/hó, a fogyasztással arányos nettó 
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díj: 472,25 Ft/ m3, az átmeneti díjak nem tartalmazzák a vízterhelési díjat, melynek mértéke 

nettó: 7,98 Ft/m3. 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv. vonatkozó hatályos rendelkezései 

alapján a víziközmű szolgáltató a lakossági felhasználók részére a meghatározott víziközmű-

szolgáltatási díjtételek legfeljebb 90 százalékát alkalmazhatja.  

Ennek alapján a lakossági felhasználók részére a nettó alapdíj: 13-20 mm vízmérővel 237,60 

Ft/hó, a fogyasztással arányos nettó díj: 425,02 Ft/m3, mely díjak nem tartalmazzák a 

vízterhelési díjat, melynek mértéke: 7,18 Ft/m3. 

A számlázás kezdeti időpontja: 2016. november 24.  

Az átmeneti díjakat az Alföldvíz a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

31/B. § (5) bekezdésében meghatározott időpontig alkalmazhatja. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Munkaügyi Központ felhívta a figyelmét az 

önkormányzatnak, hogy nem lehet határozott idejű munkaszerződést kötni azzal a 

közfoglalkoztatottal, akinek több mint hat hónapra nem volt megszűntetve a munkaviszonya. 

Sajnos nagyon sok embert érint ez, a közfoglalkoztatottak 90 %-át. 

A polgármesterek fel vannak háborodva, a képviselő urak nagy munkába kezdtek. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nagyon sokan csak arra terveznek, hogy a közfoglalkoztatásban 

vegyenek részt. 

 

Kláricz János polgármester: Ez nem marad így, de ami még nagyon felháborító, hogy december 

hónap elejétől zajlik a tervezés, el vannak fogadva a tervek első körben. Most pedig kiderül, 

hogy nem köthet szerződést az önkormányzat nagyon sok emberrel! Be van tervezve minden, 

és 200 helye nem fognak tudni hozni, 20 embert? 

Sajnos pont azok a munkavállalók jöhetnének szóba, akikkel az elmúlt időben baj volt.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem tartja helyesnek? 

 

Kláricz János polgármester: Azt, hogy csökkenjen a közfoglalkoztatottak létszáma, azzal 

egyetért, hiszen azok az emberek, akik a segélyre voltak berendezkedve, a mostani 

közfoglalkoztatási bérrel elégedettek. Sokan pedig elégedetlenek, jó lenne, ha lenne előrébb út. 

Többen elmentek most más munkahelyre munkát vállalni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A következő ülésre kérné a jegyző asszonytól, hogy készítsen 

tájékoztatást arról, hogy a garantált bérminimum okozott-e bérfeszültséget. 

Megkérte a polgármestert, hogy ne feledje a jegyző asszony béremelését.  

A következő ülésen javasolja, hogy fogadják el a képviselő-testület 2017. évi I. félévi 

munkatervét.  

A 9.- Ft-os és a 15.- Ft-os útiköltségtérítés megítélése testületi hatáskörbe került, javasolja, hogy 

készüljön ezzel kapcsolatosan előterjesztés. 

Szeretné elérni, hogy az önkormányzati gépkocsik ne házaknál parkoljanak. 

Bár az önkormányzati udvar is lassan rendeződik.  

Van az önkormányzatnak 8 szolgálati lakása, ezért készült egy anyaggal, ami a közmunkások 

foglalkoztatásával kapcsolatos, ezt a következő ülésen szeretné elmondani.  

Várt volna a polgármester úrtól egy év értékelő anyagot, arról, hogy hogyan dolgozott a 

képviselő-testület, mit ért el, de még talán ez nem késik. 
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Javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát, több módosítást javasolna 

benne. 

Javasolja, hogy újítsák meg az önkormányzat honlapját.  

A helyi újság megszűnt, nincs semmilyen kapcsolat a lakossággal. Véleménye szerint nyitni 

kell, még egy újévi köszöntőt sem tett a polgármester úr. 

 

Kérte, hogy a következő testületi ülésre olyan anyag készüljön, ami rámutat, hogy milyen 

ingatlanokat értékeltetett fel az önkormányzat, és ezeket milyen költségen értékelték fel.  

 

Kláricz János polgármester: 5 ingatlant értékeltetett fel az önkormányzat.  

 

Faluházi Sándor képviselő: A szennyvíztisztító telepen ellenőrzés volt, annyi hiányosságot 

találtak, hogy 60 %-át a területnek lombbal kellene takarni. Erre készülni kell.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, és mivel több napirendi pont, 

kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést 17,15 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

                     Kláricz János                                                         Pap-Szabó Katalin   

                      polgármester                                                                 jegyző  

 

 

 

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 

 


