Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
346-1/2018. iktatószám
1.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 201. január 25-én
(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 alpolgármester Faluházi Sándor,
Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikóképviselők.
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Polyák Erzsébet vállalkozó háziorvos (II.sz.
körzet), Dr. Opauszki Mihály vállalkozó háziorvos (I.sz. körzet)
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, és Dr. Polyák Erzsébet háziorvost.
Jelezte, hogy Dr. Opauszki Mihály háziorvos (I.sz. körzet) később érkezik meg.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van, hiányzó nincs.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontokat, melyeket szeretne még
kiegészíteni egy napirendi ponttal, így az „Egyebek” a 15. napirendi pont lesz.
14./ Dr. Opauszki Mihály vállalkozó háziorvos rendelési idejének változásával kapcsolatos
döntés meghozatala, „Feladatellátási szerződés” módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
15./ Egyebek
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A háziorvosok tájékoztatása a község egészségügyi helyzetéről
Előadó: Dr. Polyák Erzsébet háziorvos (II.sz. háziorvosi körzet)
Dr. Opauszki Mihály háziorvos (I.sz. háziorvosi körzet)
3./ A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása új rendelet megalkotásával
Előadó: Kláricz János polgármester
4./Beszámoló a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi munkájáról
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
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5./ A 0243 helyrajzi számú szántó 1,5 hektáros területe bérleti szerződésével kapcsolatos
tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt Bucsa,
Ecsegfalva, Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatornázásával
való kiegészítéséhez szükséges közbeszerzői feladatok ellátására az ajánlattételre meghívni
kívánt vállalkozásokról
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt Bucsa,
Ecsegfalva, Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatornázásával
való kiegészítéséhez szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátására az ajánlattételre
meghívni kívánt vállalkozásokról
Előadó: Kláricz János polgármester
8./A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Beszámoló elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes
tulajdonbaadásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására szóló ajánlat megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
11./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi I. félévi Munkatervének
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ A Bucsa Sport Egyesület részére nyújtott kölcsönszerződés módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
13./ Nyilatkozat a bevándorlást szervező irodákkal szembeni összefogásról
Előadó: Kláricz János polgármester
14./ Dr. Opauszki Mihály vállalkozó háziorvos rendelési idejének változásával kapcsolatos
döntés meghozatala, „Feladatellátási szerződés” módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
15./ Egyebek
1. naprendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester:Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. Az írásban kiadott előterjesztést kiegészítette.
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Elmondta, hogy az év vége erőteljes tempóban telt, hiába voltak az ünnepek a
minisztériumoktól és az egyéb támogató szervezetektől több pályázattal kapcsolatosan
folyamatosan jöttek az értesítések, és folyamatosak voltak a határidős feladatok.
Az óvoda felújítása a TOP forrásból lett nyertes, a támogatási szerződés megkötése is
megtörtént, és már hatályba lépett.
Több EFOP-os pályázatot is adott be az önkormányzat, különböző polgári csoportokat
érintően, ebből kettő pályázat konzorciumban lett benyújtva Füzesgyarmat várossal és másik
három településsel. A pályázatot menedzselő munkatársak elkészültették a támogatási
szerződéshez való megfeleléseket, és már hatályba is léptek a szerződések, a projekt 2018 év
elején elindult.
A művelődési házban programszervezések lesznek, valamint az óvodások programjai és az
óvodapedagógusok képzése fog megvalósulni, és egyéb kulturális programok szervezésére
kell a forrásokat felhasználni.
Továbbá tudomására jutott az önkormányzatnak, hogy a művelődési házat érintően, a KIK-kel
karöltve is volt benyújtva pályázat és ez a pályázat is támogatásra jogosult státuszba került,
ezeknek is egy két éves fenntartása alatt a művelődési ház lesz a motorja a programok
szervezésén túl.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a mai napon Dankó Béla országgyűlési képviselő úr tartott
a délelőtti órákban fogadóórát. A lakosok részéről többen részt vettek a fogadóórán, lakossági
észrevételekkel, és képviselői jelzésekkel. A képviselő úr is sikeresnek tartotta. Talán lehetne
ezeket a fogadóórákat sűríteni a településen.
A tegnapi napon Zalai Mihály a Békés Megyei Közgyűlés elnöke is ellátogatott a községbe,
hasonló célzattal. A közgyűlés elnöke jóval kevesebb feladat, és hatáskörrel rendelkezik, de
főleg a fejlesztési területeket egyeztették a képviselőkkel.
A testület tagjai kellően elpanaszolták azokat, amelyeket gondként élnek meg, és a
kompetenciájukat érinti, az egyik prioritásként a Bucsa-Füzesgyarmat közötti út felújítása
került felvetésre, szinte mind a két fórumon. Sajnos erőteljes biztatást a közel jövőre nem
kaptak, bár a kertészszigeti bejárótól a település irányába egy viszonylag nagyobb felújítások
folytak.
Szeretné kiemelni azt, hogy volt az önkormányzatnak a község aszfaltútjainak felújítására
szóló pályázata, ami először elutasításra került, azonban azóta támogatásban részesült, így
lehetőség nyílik a megvalósításra.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy díszpolgári cím adományozására és Bucsa községért
kitüntető cím adományozására érkeztek javaslatok.
A javaslatokat a Kulturális Bizottság fogja véleményezni, majd a képviselő-testület hozza
meg a döntést.
A napelemes fejlesztés Bucsa községben című pályázattal kapcsolatosan tájékoztatta a
képviselőket, hogy a kivitelezések be is záródtak, és az átadási folyamatok zajlanak. Reméli,
hogy ez zökkenőmentesen fog megtörténni, és használatba tudják venni az intézmények a
fejlesztéseket.
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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 határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2018.(I.25.) 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: A háziorvosok tájékoztatása a község egészségügyi helyzetéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a község
egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatást.
Köszöntötte az ülésen megjelent Dr. Polyák Erzsébetet a Bucsa II.sz. háziorvosi körzet
vállalkozó háziorvosát.
Megkérdezte a doktornőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot.
Dr. Polyák Erzsébet háziorvos: A beszámolót írásban készítette el, és küldte el az
önkormányzat titkárságára, ami kiegészítés volt (a 4. oldalon), azt is továbbította, az anyag
már így került a képviselőkhöz.
A képviselők képet kaptak a beszámolóból, hogy mi egy orvos munkája, amire az emberek
nem is gondolnak, mennyi mindent kell még azontúl megtenniük, hogy rendelnek.
Dr. Opauszki Mihály háziorvos beszámolójából emelné ki azt az észrevételt, hogy mit is
jelent a „beutaló őrület”, ezt szeretné megmagyarázni miért van.
Körülbelül 10 éve vezették azt be, hogy mindenhova beutaló szükséges. 1992 év óta van a
betegkártya rendszer, és azóta a TB szigorúbban finanszíroz. Azt szeretnék elérni a
beutalóval, hogy a szakrendelőkben dolgozó orvosok ne maszekoljanak. Mindenkinek a
jelenléte beutalóval igazolt legyen. Megvizsgálható az is, aki nem oda tartozik, pl. a Budapesti
szakrendelőkben csak budapesti lakost fogadnak, de annak 2.000 Ft-ot fizetnie kell. Ez volt a
kitétel, hiszen egyre anyagiasabb a világ, és egyre jobban fogja mindenki a pénzt, ezért kérik
a beutalót, mert senki nem szeretne fizetni.
Régen az sértés volt a beteg részéről a háziorvos felé, ha el szeretett volna menni máshova.
Oda pedig beutaló szükséges. Ez bizalmatlanságot jelent a betegtől az orvos felé.
Elmondta, hogy problémák mindig adódnak, amelyeket próbálnak megoldani.
A beszámoló mellékletei tartalmaznak olyan egészségügyi célértékeket, amiket minden
embernek figyelembe kellene vennie a saját érdekében.
Kéri, hogy a beszámoló mellékleteivel kerüljön ki az önkormányzat honlapjára.
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Faluházi Sándor képviselő: A beszámoló nagyon részletes, és valóban az orvosi munkáról is
ad tájékoztatást. A célértékek meghatározása is fontos, a laikus ember nincs ezzel tisztában,
de az adatok ismeretében le tudja magán mérni mindenki, ami rá vonatkozik. Mindenkinek
jobban oda kellene figyelnie a saját egészségére.
Dr. Polyák Erzsébet háziorvos: A váróban és a rendelőben is megtalálhatóak ezek a
célértékek, továbbá nagyon fontos hogy laborba is járjanak az emberek.
Minden egészséges embernek öt évente laborvizsgálatot kell végeztetni. Felnőtteknek három
évente kötelező a háziorvosnál egy alapstátusz vizsgálat.
Megéri, csak haszna van annak, ha valaki odafigyel magára.
Kláricz János polgármester: A doktor nőnek számos felvetése van a rendelővel és annak
környéke tisztaságával kapcsolatosan.
Dr. Polyák Erzsébet háziorvos: Tavaly az ablakok szigetelésre kerültek, két helyen, és sokat
jelentett. A váró környékén
Kláricz János polgármester: Megköszönik a kiegészítéseket. A háziorvosok tájékoztatását
szeretné a képviselő-testület minden évben, így év elején napirendre tűzni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Földesi Györgyné képviselő: Nagyon tetszik az anyag, az írásos rész, és az hogy a doktornő a
beszámoló elején bemutatta önmagát egy pár sorban. Nem tudta, hogy a napi kötelező
rendelési idő 3-4 óra. A beszámoló elején a doktornő idézi, hogy a háziorvos „felvilágosít és
megnyugtat”. Nagyon elgondolkodtató ez a mondat. Valóban, nem a megváltást várják a
háziorvostól.
A táppénzzel kapcsolatos tájékoztatás nagyon megdöbbentő számára. Azon is felháborodott,
ami az asszisztenssel kapcsolatos.
A helyi önkormányzat részéről elmarasztalja doktornő, hogy a közmunkások nem akkor
vehetik ki a szabadságot, amikor az óvoda, iskola szünet van. A szabadság egyharmad részét a
dolgozó kiveszi, a kétharmad részét a munkáltató kiadja.
A szabad orvos választásnak elméletileg jónak kellene lenni, a törvény megengedi.
Kiemelné azt, hogy javasolná előadások tartását a lakosság számára, véleménye szerint a
lakosok el vannak maradva, figyelemfelhívó és tájékoztató előadások tartásával lehet, hogy
jobban odafigyelnének magukra az emberek.
A beszámolóban a lakosok saját egészségének megóvásáról is szó van, erről is többször
kellene beszélni.
A finanszírozással kapcsolatosan is megköszöni a tájékoztatást, valamint azokat a
tájékoztatásokat, amelyek az adminisztrációkkal kapcsolatosak.
Megjegyzi a túlzott igényt a beutalókra vonatkozóan. Ha úgy ítéli meg az orvos, hogy ez
valóban túlzott, akkor ezen változtatni kell, nyilván azoknak, akik tudnak, a kormánynak az
államnak kell megoldani, a testület nem tudja megoldani, de ha tájékozottabbak ebben a
dologban, az nem baj.
Az ápolónővel kapcsolatosan az a véleménye, hogy kötelezni kell a szükséges engedélyek
megszerzésére.
A rendelő fenntartásával és karbantartásával kapcsolatosan az önkormányzat közreműködését
kéri a doktornő, mindenképpen fontos, hogy megtörténjenek a karbantartások.
A szelektív hulladékok elszállítása sem okozhat nagy feladatot, véleménye szerint.
A védőnői szolgálat épületének felújítása, karbantartása is szorosan kapcsolódik ide, hiszen a
doktornő ott tartja a tanácsadásokat.
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Megköszöni az anyagot, a tájékoztatást, maximálisan jónak tartja.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a beszámolót, tájékoztatta a képviselőket, hogy a
másik körzet háziorvosa később érkezik meg, akkor újra visszakanyarodnak a témához.
A képviselő-testület jövőre is tervezi a témát napirendre tűzni.
Mégegyszer megköszöni Dr. Polyák Erzsébet háziorvos jelenlétét és elköszön az előadótól.
3. naprendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési
díjról szóló rendelet (újbóli) megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a talajterhelési díjról
szóló rendelet (újbóli) megalkotását.
Kérte Pap-Szabó Katalin jegyző Asszonyt, szíveskedjen az előterjesztést kiegészíteni.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az előterjesztésben szereplő leirat szerint javasolja az új rendelet
megalkotását, mert amikor az első megalkotás után a kormányhivatal törvényességi
észrevételt tett, és megállapította, hogy a talajterhelési díjról szóló rendelet bevezető része
nem megfelelő. Mivel a rendelet preambulum részét nem lehet módosító rendelettel
módosítani, csak új rendelettel. A talajterhelési díj rendelet ezért február 1-jén fog hatályba
lépni. Az adóügyekkel foglalkozó kolleganővel is egyeztetett, és megbeszélték, hogy nagyon
fontos, hogy a talajterhelési díjról a lakosság szórólap vagy más értesítés formában
tájékoztatást kapjon.
Faluházi Sándor képviselő: A rendelet mentességet is tartalmaz, amely a 2.§. (7)
bekezdésében olvasható.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Alapvetően nincs mentesség.
Faluházi Sándor képviselő: Ha van valakinek fürdőszobája, és nincs rákötve a rendszerre,
akkor meg kell fizetnie a talajterhelési díjat. Ha csak kerti csap van, és nincs fürdőszoba akkor
érthető csak a mentesség kérése.
Földesi Györgyné képviselő: Lehetnek bizonyos esetek, de véleménye szerint kössön rá
mindenki a rendszerre. Megkérdezte, hogy a lakosoknak ezt be kell vallaniuk, vagy adó
formájában kell befizetni? Elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Pap-Szabó Katalin jegyző:Az Alföldvíz Zrt adatszolgáltatása alapján lesz az
önkormányzatnak egy alapadata, de önkéntes lesz a bevallás, úgymint a kommunális adónál,
és adók módjára behajtható lesz a talajterhelési díj.
Kláricz János polgármester: Elfogadásra javasolja a rendeletet. Ha a későbbiekben még lesz a
kedvezménnyel kapcsolatosan újabb felvetés, arról is a képviselő-testület fog döntést hozni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a talajterhelési díjról szóló rendeletet elfogadja.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőt rendeli el:
Rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő
környezethasználóra terjed ki, aki/amely az engedélyhez kötött környezethasználata során a
környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2.§
(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót
is, alkalmaz.
(2) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év
március 31. napjáig Bucsa Község Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz
(továbbiakban: Jegyző) bevallást tesz.
(3) Bucsa közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és
csatornaszolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) a Jegyző részére a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat, a tárgyévet követő év február 28. napjáig a
kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével,
valamint az ivóvízvezetés meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(4) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(5) A talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m3. A talajterhelési díj számításának részletes
szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.
(6) A talajterhelési díjat a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 54000117 –
11037266 számú Talajterhelési Díj Bevételi Számla javára kell megfizetni.
(7) A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentességek iránti kérelmet, a hozzá
tartozó jövedelemigazolásokat a bevallással egy időben lehet benyújtani.
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(8) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiséget a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott
átalánymennyiségek alapján kell meghatározni köbméterben.
Díjkedvezmény
3. §
(1) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba, hatályát veszti a 11/2017.(IX.29.)
önkormányzati rendelet.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvényben, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben
foglaltakat kell alkalmazni.
Bucsa, 2018. január 25.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2018. január 26.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
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1. melléklet a 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelethez
A talajterhelési díj mértéke
A talajterhelési díj mértéke:

TTD=ExAxT

ahol a
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E: az egységdíj (Ft/m3)1
A: a díjfizetési alap: (m3)2
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó 3
1

Az egységdíj mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdése alapján 1200 Ft/m3

Díjfizetési alap = A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyiségével és csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
8. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.
2

A Ktd. 3. számú melléklete és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján a
területérzékenységi szorzó: 1,5.
3

9

4. naprendi pont: Beszámoló a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi
munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a beszámolót a
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.
Megkérdezte Pap-Szabó Katalin jegyző asszonyt, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni?
Pap-Szabó Katalin jegyző:Aki emlékszik a tavalyi beszámolóra, azt nem lepi meg ez a
beszámoló, mivel a leterheltségének köszönhetően a hivatali munkáról szóló beszámolót az
előző évi beszámoló aktualizálásával készítette el. Kiegészítése nincs, a kérdésekre szívesen
válaszol.
A legkomolyabb változás az volt, hogy egy fő köztisztviselővel 2017 nyár végén csökkent a
hivatali létszám. A hatósági és a műszaki feladatok megosztásra kerültek a jegyző és a
titkársági ügyintéző között. Igyekeznek helytállni és elvégezni ezeket a feladatokat.
Polgármester úr már említette, hogy nagyon sok nyertes pályázat is van, és nagyon komoly
feladatokat jelent ez. Nem csökkentek az adminisztrációs terhek sem.
Az ASP bevezetése minden dolgozóra terhet ró, teljesen új rendszerrel kell dolgozni, és mint
minden újnak a bevezetése a kezdeti időszakban nehézségekkel jár, ezzel mindenki
folyamatosan küzd.Egyéb más változás nem történt, ha valakinek kérdése van szívesen
válaszol.
Földesi Györgyné képviselő: Nincsen kérdés, a beszámolót jónak tartja, minden benne
vanaminek lennie kell. Egy szóval sem több és egy szóval sem kevesebb. Az visszataszító,
amikor 40-50 oldalon keresztül a munkaköri leírásokról szól a jegyzői beszámoló. Nem arra
kíváncsi a testület, azt kéri a testület milyen a szervezet, hogyan folyik a munka, ennyit kell a
jegyzői beszámolónak tartalmaznia.
Egy dolgot szeretne kiemelni a beszámolóból, ami az, hogy a 13.000.000 forint realizálódott
az adóellenőrzésből. Nagyon tetszik az a kifejezés, hogy jogkövető magatartás.
Már harmadik éve képviselő, és a hivatali munka sem ismeretlen számára.
Az, hogy nem tér el a beszámoló a tavalyitól, az nem baj, hiszen a feladatok sem térnek el.
Megköszönte mindenkinek a munkáját, elfogadásra javasolja a 2017 évről szóló jegyzői
beszámolót.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?
Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2018.(I.25.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017 évi munkájáról
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót Bucsa
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta azt elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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5. naprendi pont: Önkormányzati terület (bucsai külterület 0243 helyrajzi szám)
bérbeadása naperőmű létrehozásához
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, az bucsai külterület
0243 helyrajzi számú önkormányzati terület bérbeadása naperőmű létrehozásához címmel.
Az Elmü-Solar Kft. kereste meg az önkormányzat azzal, hogy szeretne olyan területet bérelni
ahova telepíthetne napelemeket hosszú távú hasznosításra.
Előzményként elmondta, hogy Magyarországon komoly napenergiás kvóták kerültek
meghirdetésre, ez a cég is rendelkezik ilyen kvótával több telepíthető területre. Velük
szemben az országban elvárás az, hogy napenergiával váltsanak ki egyéb más káros hatásokat
jelentő elektromos áramfejlesztést.
Több megkeresés volt már az önkormányzat irányába ilyen jellegű telep létesítésével
kapcsolatosan. Ezzel a céggel jutott el az önkormányzat abba a tárgyalási fázisba, ami most a
testület elé is kerül. Konkrét megkeresésükben előadják, hogy a településen egy 1,5 MW-os
telep, kezdetben egy 0,5 MW-os telepet szeretnének létesíteni.
Erre a kivitelezésre, erre a célra az önkormányzatnak a 0243 helyrajzi számú terület áll a
rendelkezésére, mely területből 4 hektár besorolása (ipari terület) is alkalmas erre, a
környezetet nem károsító beruházás.
A leendő beruházásból származó bevétellel a terület jelenlegi műveléséből származó bevételt
tudná az önkormányzat hosszú távon kiváltani. Hosszú távon pedig iparűzési adó bevételt is
jelentene az önkormányzatnak.
A tavalyi évben az önkormányzat kukoricát termelt a területen, és ebből is valamennyi
bevétele realizálódott.
Az előterjesztésben készült egy kalkuláció a bérleti díjra vonatkozóan, mivel az
önkormányzatnak a külterületi ingatlanokra nincsenek meghatározva díjak, illetve a
földtörvény is szabályozza a bérbeadást, de ilyen hasznosításra a földtörvény sem vonatkozik,
így az önkormányzatra száll vissza a bérbeadás feltételeinek megszabása.
Reméli, hogy a képviselők részéről támogatásban fog részesülni a projekt, a kivitelező cégnek
komoly tapasztalatai vannak. A későbbiekben pedig reméli hogy az önkormányzat hosszú
távon jelentős iparűzési adó bevételre is szert tud tenni.
A terület hasznosításának végeztével semmilyen kárt nem okoz a területen a beruházás,
rekultiváció nélkül megvalósítható az eredeti állapot.
Biztos abban, hogy ezzel kapcsolatban az önkormányzat jelentős bevételre tud szert tenni.
Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy a régebben tervezett erőmű 2,5 MW-osra
volt tervezve, és akkor abban az esetben az E-ON, mint áramszolgáltató azt jelezte, hogy a
hálózatot bővíteni kell, mert a megtermelt mennyiségű áramot nem lehet a vezetékekre
rávezetni.
Ha elkészül a beruházás, és felfejlesztik 1,5 MW-ra óráként a termelést, akkor az naponta
háromszor annyi, mint a falu fogyasztása mivel a falu fogyasztása nagyjából 500.000 W egy
hónapban.
A másik oldala az a dolognak, hogy a zöldenergiát kvóta szinten el lehet adni, úgymint a
napenergia, szélenergia, vízerőmű által termelt energiát, mivel nem szennyezte a levegőt.
Ez a cégnek egy óriási bevételt jelent. Említette a polgármester úr az iparűzési adót, nem lehet
tudni, hogy ide kerül az iparűzési adó is?
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Pap-Szabó Katalin jegyző: A beruházásolyan fejlesztési forrásból támogatott, ahol kitétel,
hogy olyan településen kell a beruházást végbevinni, ahol tevékenységet eddig a cég nem
végzett, így majd ide be kell jelentkeznie adóalanynak a településre.
Fenyődi Attila alpolgármester: Az éjszakai áram sem olcsó, de ekkora teljesítménnyel ki lehet
számolni, hogy mennyi az önköltsége a termelésnek, és mennyi az eladható áram, de
véleménye szerint az ötlet is jó, támogatni tudja az elképzelést mindenféleképpen.
Kláricz János polgármester: Az Elmü-Solár Kft-nek az Energetikai Hivatallal már van kvótára
szerződése, ők már vásároltak termelni kívánt mennyiséget. Ezekhez keresik a területet. Nem
mindent területen lehet ilyen tevékenységet végezni, de az önkormányzat 0243 hrsz területén
már van egy 3000 négyzetméteres terület, ami már át van minősítve erőmű létesítésére, és ez a
terület is része lesz a bérleménynek. Nem feltétlenül az önkormányzat bevételeire gondolva,
de ezzel a beruházással kapcsolatosan ki fog épülni az az infrastruktúra, amely a
betápláláshoz szükséges.
A kezdeti beruházások jóváírhatóak lesznek az iparűzési adó terhére, de 20-25 év múlva egy
olyan területet kap az önkormányzat, amely tevékenységet akár tovább is tud majd vinni.
Láttak már erre példát, hogy az egyéni érdekek, az egyéni elgondolások, és a hitegetett
források másfelé vitték el a beruházást.
Azzal tisztában kell lenni, hogy nincs elszámolható kiadás, elkészül a mű, körbe lesz kerítve,
és azt követően már a profitnak a teljes összegére kell iparűzési adó fizetni.
Maximálisan támogatná a beruházást.
Fenyődi Attila alpolgármester: Még egy gondolata lenne. Miért a nagyobb cégeknek adja ki
az állam ezt a lehetőségeknek az áram termelést. Külföldön a lakóházak is szerelnek fel
napelemet és hasznosítják a termelést. Más a gazdasági oldal, szükség lenne erre. Plusz
energiát tudnak biztosítani az államnak. Ebben az egy gondolatban nem ért egyet, magával a
fejlesztéssel egyetért.
Juhász Sándor képviselő: Támogatni tudja a beruházást, a hallott kiegészítésekkel.
Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy hogyan kell elképzelni a beruházást, mi épül,
illetve mit jelent a kiépített infrastruktúra?
Kláricz János polgármester: A területen állványokra kerülnek felszerelésre a napelemek. A
cég a szolár árát, és a kerítés árát el tudják számolni, valamint a cégnek ki kell építeni az az
infrastruktúrát, hogy a megtermelt áramot a hálózatra vezetik.
Fenyődi Attila alpolgármester: Még egy gondolatot szeretne hozzátenni ehhez a témához. A
nagy áram termelés vonzata lehet például a hűtőház, aminek nagyon nagy az áramigénye.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a képviselők hozzászólásait. Megkérdezte van-e
még kérdés, észrevétel? Mivel több kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a bucsai külterület 0243 helyrajzi számú
önkormányzati terület bérbeadásával – naperőmű létrehozása céllal – egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
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3/2018.(I.25.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzati terület (bucsai külterület 0243 helyrajzi szám) bérbeadása naperőmű
létrehozásához
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Elmü-Solar Kft
(székhely: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11., képviselője: Kőszegi József ügyvezető) a Bucsa,
külterület 0243 helyrajzi szám alatt található területből maximum 2 ha területen naperőművet
létesítsen és azt legalább 25 évig üzemeltesse azzal, hogy más tevékenység folytatásához az
önkormányzat nem járul hozzá. A terület üzemszerű használatra alkalmas kialakításával
kapcsolatos költségek a beruházó vállalkozót terhelik.
A képviselő-testület a terület bérleti díját 140.000 Ft/hektár/év összegben határozza meg, öt
évenkénti maximum 15 %-os emelés szerződésben történő kikötése mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére, és annak utólagos bemutatására.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Határidő:
intézkedésre azonnal
6. naprendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa
Község szennyvízcsatornázása” című KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú
projekt Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló
szennyvízcsatornázásával való kiegészítéséhez szükséges közbeszerzői feladatok
ellátására az ajánlattételre meghívni kívánt vállalkozásokról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, mely szerint az írásban
foglalt döntéseket szükséges a képviselő-testületnek meghozni.
A
Bucsa,
Ecsegfalva,
Kertészsziget
közös
agglomerációban
megvalósuló
szennyvízcsatornázásával való kiegészítéséhez szükséges a közbeszerződi feladatok, és a
projektmenedzsmenti feladatok ellátására az ajánlattételre meghívni kívánt vállalkozásokról
szóló döntések meghozatala.
A konzorciumi megállapodás értelmében az ezzel kapcsolatos költségeket a két konzorciumi
partner, Kertészsziget és Ecsegfalva községek fizetik, mint ahogy tették ezt a mérnöki
tevékenységek esetében is, a KÖVITE-PLUSZ Kft felé.
A meghívni kívánt cégek:
RVI Management Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 179.
Adószám: 24741794-2-43
Ügyvezető: Németh Roland
roland.nemeth@rvi.hu
Perfekt-Tender Kft.2162 Őrbottyán, Márai Sándor utca 76.
Adószám: 23581951-2-13
Ügyvezető: Kalapos Attila
info@perfekt-tender.hu
K-Projekt-Management Kft.4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.
Adószám: 11256487-2-15
Ügyvezető: Dr. Egyed Adrienn Noémi
k-projekt@k-projekt.hu
Csatolt melléklet: - Ajánlatkérési dokumentum
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Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés hozzászólás?
Igazából nem jelent kockázatot Bucsa település számára, hosszú távon talán még pozitívumot
is jelent a községnek, ha megnövekedett rákötés számmal tudják a művet üzemeltetni.
Földesi Györgyné képviselő: Kockázatot nem jelent Bucsa község számára, de hogy nincs
haszna belőle a községnek, azt ki meri mondani, Kertészsziget most is tartozik. Nem ez lenne
a dolguk, hogy Kertészszigettel és Ecsegfalvával dolgozzanak. Minden ezzel a témával
kapcsolatos döntésben tartózkodni fog, nem tartja helyesnek ezt az egész lépést.
Kláricz János polgármester: Mint ahogy már sokszor elmondta, mindenféleképpen fontosnak
tartja, ha a jelenlegi beruházásnak köszönhetően a mostani kiszabott díjak csökkentésre
tudnak kerülni, azt helyben maradó jövedelmet jelent. Úgy gondolja, hogy ez a fáradságot
ezzel a projekttel kapcsolatosan fel kell vállalni.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa,
Ecsegfalva, Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatornázásával
való kiegészítéséhez szükséges közbeszerzői feladatok ellátására három ajánlatkérésen
alapuló eljárást és egyetért az ajánlattételre felkért cégekkel.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
4/2018. (I.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt
Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló
szennyvízcsatornázásával való kiegészítéséhez szükséges közbeszerzői feladatok
ellátására az ajánlattételre meghívni kívánt vállalkozásokról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget közös
agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatornázásával való kiegészítéséhez szükséges
közbeszerzői feladatok ellátásárahárom ajánlatkérésen alapuló eljárást indít, és a következő
ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
RVI Management Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 179.
Adószám: 24741794-2-43
Ügyvezető: Németh Roland
roland.nemeth@rvi.hu
Perfekt-Tender Kft.2162 Őrbottyán, Márai Sándor utca 76.
Adószám: 23581951-2-13
Ügyvezető: Kalapos Attila
info@perfekt-tender.hu
K-Projekt-Management Kft.4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.
Adószám: 11256487-2-15
Ügyvezető: Dr. Egyed Adrienn Noémi
k-projekt@k-projekt.hu
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
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7. naprendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa
Község szennyvízcsatornázása” című KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú
projekt Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló
szennyvízcsatornázásával való kiegészítéséhez szükséges projektmenedzsmenti feladatok
ellátására az ajánlattételre meghívni kívánt vállalkozásokról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a döntést Bucsa
Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című
KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget
közös agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatornázásával való kiegészítéséhez
szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátására az ajánlattételre meghívni kívánt
vállalkozásokról.
Az előterjesztés szerinti döntés meghozatalát kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy Bucsa
Község Önkormányzata kérjen ajánlatot a projektmenedzsmenti feladatok ellátására, az
előterjesztésben felsorolt vállalkozások meghívásával:
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
5/2018. (I.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt
Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget közös agglomerációban megvalósuló
szennyvízcsatornázásával való kiegészítéséhez szükséges projektmenedzsmenti feladatok
ellátására az ajánlattételre meghívni kívánt vállalkozásokról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget
közös agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatornázásával való kiegészítéséhez
szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátására három ajánlatkérésen alapuló eljárást
indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
RB NOVUM Kft.4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 59.
Adószám: 23979381-1-15
Ügyvezető: Oroszné Ilcsik Bernadett
rbnovumkft@gmail.com
Autkontroll Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.1124 Budapest, Fürj u. 2.
Adószám: 22721501-2-11
Ügyvezető: Gömböcz András
andras.gombocz@autkontroll.hu
K-Projekt-Management Kft.4481 Nyíregyháza, Kemecsei út 56.
Adószám: 11256487-2-15
Ügyvezető: Dr. Egyed Adrienn Noémi
k-projekt@k-projekt.hu
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
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8. naprendi pont: A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a 2018. évi
közbeszerzési terv elfogadását. A Képviselő-testület minden évben elkészíti a közbeszerzési
tervet, melyet ha szükséges az év során a pályázatok eredményessége függvényében módosít.
A tervben az óvoda felújítása, és az agglomerációban megvalósuló szennyvízberuházás jelent
új közbeszerzést, a piac és a napelemes fejlesztés Bucsa községben projektek mellett.
Megkötött és már vélelmezett támogatáson alapulnak.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, és hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a 2018. évi közbeszerzési tervet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
6/2018.(I.25.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Terve elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületeBucsa Község Önkormányzatának a 2018.
évi közbeszerzésekről a 2015. évi CXLIII. törvény alapján összeállított 2018. évi
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
A közbeszerzés tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

Eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének várható
időpontja vagy a
szerződés időtartama

Sor került-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére

nemzeti

Kbt. 115.§

2018.I. negyedév

2019. december 31.

nem

nemzeti

Kbt. 115.§

2018. II.
negyedév

2018. december 31.

nem

nemzeti

Kbt. 115.§

2018. II.
negyedév

2019. december 31.

2018. I.-II.
negyedév

Szerződés kötéstől
számított 540 nap.

nem

-

-

-

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
1./ TOP-1.1.3-15
Helyi termelői piac
létesítése Bucsán
2./ TOP-3.2.1-15-BS12017-00043 Önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése Napelemes fejlesztés Bucsa
községben
3./ TOP -1.4.1-16-BS12017-00006 a foglalkoztatás
és az életminőség javítása
családbarát munkába állást
segítő intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével – Bucsa
napközi otthonos óvoda
fejlesztése
KEHOP-2.2.4-15-201500003
III. Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió

uniós nyílt

Kbt. 81.§

-

-

-

Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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9. naprendi pont: Beszámoló elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által
ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Beszámoló
elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba adásról szóló
szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről.
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:
„V.5./ Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ingyenes tulajdonba adásnak az a feltétele,
hogy az ingatlant az Önkormányzat a szerződés aláírásáról számított 15 évig nem idegenítheti
el, azaz nem köthet olyan megállapodást (pld. ajándékozás) illetve nem végezhet semmilyen
olyan tranzakciót (pl. apportálás), melynek eredményeképpen az ingatlan kikerül az
Önkormányzat tulajdonából, továbbá az ingatlant a birtokbavételétől számított 15 évig a
kérelmében és a jelen szerződés I.3. pontjában megjelölt feladatokra köteles hasznosítani.”
b.)Az önkormányzat fenti kötelezettségvállalásáról az elidegenítési tilalom fennállásáig
minden év december 31-ig meghozott testületi határozatában elfogadott beszámoló alapján, a
határozat meghozatalának időpontját követő 30 napon belül, legkésőbb a tárgyévet követő
január 31. napjáig köteles az MNV Zrt-t 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, ami szépen felújított,
bútorozott. A könyvtár szervezésében kártyaest, társasjátékest, filmvetítés, zenés szórakoztató
est, karácsonyi zenés est került megrendezésre. A közösségi tér biztosítása megvalósul.
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.
Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztés szerint hozzák meg a szükséges döntést, hogy a
beszámoló a Vagyonkezelő felé teljesíthető legyen. Kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2018.(I.25.) 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 9én 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 rendezvényeire sokan ellátogatnak. A közösségi teret a kisiskolások is
kihasználják, társasjáték, számítógépes játékok, könyvek állnak rendelkezésükre.
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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
10. naprendi pont: A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására szóló ajánlat
megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a 2018. évi belső
ellenőrzési feladatok ellátására szóló ajánlat megtárgyalását.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A Cs.A.Cs. Kft 4.000 Ft/napra készítette el a díját, évek óta velük
dolgoztat az önkormányzat. Megkérte a céget, hogy a tervben szereplő ütemezésnek
megfelelően készítsék el az ajánlatukat. A kiküldött anyag szerint készült el az ajánlat.
Elégedett a munkájukkal, nem kívánna más cég ajánlatát megkérni.
Földesi Györgyné képviselő: Kéri a jegyző asszonyt, hogy szíveskedjen előre jelezni, a belső
ellenőrzés időpontjának kezdetét.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Jelezni fogja, az ellenőrzési jelentés pedig a képviselő-testület elé
kerül tájékoztatásra, elfogadásra is.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket elfogadják-e a Cs.A.Cs.
Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt ajánlatát a 2018. évi belső ellenőrzési tervben
foglaltak ellátására 762.000 Ft összegben?
Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2018. évi belső
ellenőrzési feladatok ellátására szóló ajánlatot elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
8/2018.(I.25.) Képviselő-testületi határozat
A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására szóló ajánlat megtárgyalása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai
Szolgáltató Zrt2018. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak ellátására szóló ajánlatát 600.000
Ft + áfa, azaz 762.000 Ft-ban fogadja el, az alábbi részletezéssel:
Ellenőrzés címe, tárgya
Ellenőri kapacitás
Összeg
(munkanap)
nettó Ft
1./ A 2017. évi beszámoló ellenőrzése
10
250.000
2./ Pénzgazdálkodás ellenőrzése
10
250.000
3./ Bucsa Község Önkormányzat és a Dr. Szabó
Ügyvédi Iroda között megkötött szerződés vizsgálata
2
50.000
3./ Vezető belső ellenőri feladatok ellátása
1
50.000
Összesen:
600.000
Az ajánlat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóval növelten 762.000 Ft -ban
elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
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11. naprendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi I. félévi
Munkatervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi I. félévi munkatervét. Az írásos előterjesztést
a képviselők megkapták. Kéri, hogy tekintsék át, és ha szükségesnek tartják egészítsék ki.
Földesi Györgyné képviselő:Javasolja, hogy február hónapban kerüljön napirendre a közös
intézmény (óvoda társulás) megszűntetése, valamint ugyancsak február hónapban a 2018. évi
gazdasági terv.
Javasolja, hogy június hónapban határjárás helyett a község bejárását, településszemlét
tartsanak, szeretné ha a munkatervbe napirendre tűzné a testület.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást, egyetértett.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A közös intézmény megszűntetésével kapcsolatosan már folynak a
munkálatok, de az május hónapban kerül napirendre.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket, elfogadásra javasolja a
kiegészített 2018. évi I. félévi Munkatervet, május hónapra az óvodával kapcsolatos
napirendet, júniusra határjárás helyett faluszemlét. Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Képviselő-testület 2018. évi I. félévi Munkatervét elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
9/2018.(I.25.) Képviselő-testületi határozat
A 2018. évi I. félévi Munkaterv elfogadásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi I. félévi Munkatervet a
csatolt melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
12. naprendi pont: A Bucsa Sport Egyesület részére nyújtott kölcsönszerződés
módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, a Bucsa Sport
Egyesület részére nyújtott kölcsönszerződés módosítását.
Az előterjesztésben is szerepel, hogy miért szeretné a sportegyesület a részére nyújtott
kölcsön visszafizetésének a meghosszabbítását 2018. augusztus 31. napjáig.
A már említett két EFOP-os pályázattal kapcsolatosan olyan megemelkedett fuvarozási
feladatok lesznek március elsejétől, amelyeket nem tud az önkormányzat teljesíteni, hiszen az
iskolások szállítása teljesen lefoglalja az iskolabuszt.
A Sport Egyesület 2018 augusztus hónapra tervezte a 17 személyes busz megvásárlását, de az
említett okok miatt már 2017 december hónapban a sport egyesület le is szerződött az új
buszra, és a kisújszállási Ford Hovány Kft felé a hárommillió forintos előleg befizetését
megtette.
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Heti rendszerességgel, illetve hetente több utazás, program kerül leszervezésre, szükséges
lesz, hogy ezen a területen a fuvarkapacitásban helyt tudjon állni az önkormányzat. Egyébként
csak úgy lehetne megoldani a feladatot, ha külsős bevonását szervezik meg.
A sport egyesület augusztus hónapra tervezte a buszbeszerzést, de ezt a nyertes EFOP-os
pályázat felülírta.
Reméli, hogy a képviselők elfogadják ezt a módosításai kérelmet, és kellőképpen értékelik
azt, amit a sportegyesület a közösségért tesz, hiszen a sportegyesület egy közösség vagyonát
gyarapítja. Az elmúlt három évben végrement beruházások 30 %-os önerő mellett ezek közel
40 millió forintot tesznek ki, és ezen beruházások az önkormányzati tulajdonú sporttelepen
valósultak meg. Reméli, hogy ezt a képviselők fogják tudni értékelni.
Kéri a képviselőket, hogy a Bucsa Sport Egyesület részére nyújtott kölcsön visszafizetésének
a határidejét 2018. augusztus 31. napjáig meghosszabbítani szíveskedjenek. Remélik, hogy el
tudják így fogadni a hosszabbítás indoklását.
Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy mennyi az autóbusz bruttó költsége?
Tud-e az egyesület áfát visszaigényelni?
Kláricz János polgármester:12,5 millió forintba kerül a busz, 8,4 millió forint a támogatás, és
a különbözetet kell a sportegyesületnek hozzátenni. Nem tudnak áfát visszaigényelni.
Vannak hosszú távú támogatási megállapodások, amelyek júliusi folyósítási időre vannak
tervezve. Pont ezért volt az augusztus hónap tervezve a busz beszerzésére. Magának a
beszerzésnek a gyorsítása miatt volt szükség a Ford Hovány Kft-vel való megállapodás.
Március 15-re dátumozták a busz érkezését, mivel a buszt a sportegyesület a 2017-2018-as
TAO program terhére szerzi be.
Emellett még folyamatban van egy projekt, amely a sportpálya teljes bekerítését, valamint egy
negyven fős ülőpadsor kialakítását jelenti, és még egy a műfüves pálya és a sportöltöző
közötti labdafogó háló kialakítását tervezik. Ennek a beruházásnak is március végéig kell
megvalósulni.
Juhász Sándor képviselő: Mi fog történni a másik (kék) busszal?
Kláricz János polgármester:Amit az egyesület vásárolt használt buszt, hasonló célzattal
vásárolta, mindemellett is úgy néz ki, hogy kevés lesz az autóbusz kapacitás.
Igyekeztek csökkenteni az önkormányzatra eső feladatot, fuvart, szállítást.
Nagyon sok mennyiségű lesz a program, utaztatás, kirándulás, folyamatosak lesznek az
szállítási feladatok. A pályázat a busz fenntartására is biztosít forrást.
A megnövekedett iskolai szállítások (rendszeres uszodalátogatás) is indokolják a busz
vásárlását, nagyon lekötik év közben a szállítási feladatokat, így nem tudnak mást vállalni.
Emiatt is maximálisan fontossá vált az egyesület buszbeszerzése.
Két évvel ezelőtt is volt már egy támogatási szerződése az sportegyesületnek de akkor
fontosabb volt a kerítés építés befejezése.
A busz beszerzésére már két évvel ezelőtt előkészületeket tett az egyesület és több személy
D1-es jogosítványt szerzett, ők egyéb tevékenységet is végeznek a sportegyesület részére.
Jobban örült volna, ha nem kell ilyen ütemben haladni, és nem kell kérni ezt a hosszabbítást,
de így az elképzelések és a vállalások ismeretében módosítani szükséges a visszafizetési
határidőt. Megértését kéri a képviselőknek.
Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy a most megvásárolni kívánt buszt az
egyesület fogja üzemeltetni, és a tulajdonában is lesz.
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A meglévő fehér busz az önkormányzat tulajdonában van, de az iskolások szállítására
használják, a buszt több mint 10 éve üzemeltetik, á A kék busz is a sportegyesületé.
Kláricz János polgármester: Az új buszt az egyesület fogja üzemeltetni. Az iskolabuszra
vállalkozási szerződés alapján végzi a szállítást az önkormányzat minimális haszonnal.
A beszerzésre kerülő busz 17 fős, ami tökéletesen megfelel egy csapat szállítására.
A fehér iskolabusz cseréjére, ha lesz kiírt pályázat, maximum 24 főig, azonnal szeretné
testület elé hozni a döntést, ott van két sofőr, akik nagyobb busz vezetésére is alkalmasak.
Földesi Györgyné képviselő: A sportegyesület mindig tartozik az önkormányzatnak, ami nem
egészen világos, a falunapra egymillió forintot adott a sportegyesület. Már decemberben elő
kellett volna terjeszteni. A maga részéről nem támogatja.
Kláricz János polgármester: Ettől függetlenül kérné a képviselők támogatását, és nem szeretné
ha a sportegyesület tevékenysége el lenne elbagatelizálva.
Földesi Györgyné képviselő: Nem szeretné elbagatelizálni, minden nagyon fontos, az utak is,
a járdák is, a karbantartások, az épületek és egyéb beruházások is. Csalódott a
sportegyesületben.
Fenyődi Attila alpolgármester: Akkor tudja támogatni a sportegyesületet, ha augusztus 31-ig
visszafizetésre kerül. További halasztást már szavaz meg. Az iskola buszt is az önkormányzat
üzemelteti, de iskolai feladatokat végez. Ez rendben van, hiszen az iskola mindent fizet.
Négy busz van a községben, nem sok helyen tudják ezt elmondani.
Érdekes, hogy ilyen sok buszra szükség van, fuvarosnak mindenkit, legalább annyira
nyereségesnek kellene lennie, hogy az amortizációs költséget kitermeljék. Ha az
önkormányzat költségvetéséből mindig pótolni kell, ezt sem tartja helyesnek.
Kláricz János polgármester: Ami most beszerzésre kerül busz, azt nem a sportegyesület fogja
használni, az egy pályázatban finanszírozott tevékenységre lesz. Amit a sportegyesület is
támogatásként kap kilométereket, azzal gazdálkodik. A sportegyesület kimondottan azért
folyik bele ilyen jellegű beruházásokba, hogy az önkormányzatnál a KIK által maximálisan
kihasznált busz tekintetében ne legyenek út összeütközések. Az egyesület a saját útjait a saját
berkein belül tudja kezelni.
Fenyődi Attila alpolgármester: Valószínű, hogy ezt a buszt is igénybe fogja venni vagy az
önkormányzat vagy valamelyik más civil szervezet. Ezért gondol arra, hogy négy busz sok
ebben a faluban, csak gazdaságosan üzemeltesse mindenki.
A szavazás következett.
Kláricz János polgármester bejelentette érintettségét, és kérte a szavazásból való kizárását.
Fenyődi Attila alpolgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Bucsa Sport Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési határidejének
módosításával azaz 2018. augusztus 31. napjáig történő visszafizetésével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagjából a szavazásban részt
vesz 6 tag, 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül 1 ellenszavazattal, a következő határozatot
hozta:
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10/2018.(I.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bucsa Sport Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési
határidejének módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2017.(III.30.) KT számú
határozatát módosítja és a Bucsa Sport Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési
határidejét 2018. augusztus 31. napjában határozza meg.
Felelős: Fenyődi Attila alpolgármester
Kláricz János a Bucsa SE elnöke
Határidő: 2018. június 30.
Megérkezik Dr.Opauszki Mihály háziorvos, és a 2./ napirendi pont folytatódik, a Bucsa I.sz.
háziorvosi körzet háziorvosa tájékoztatása a község egészségügyi helyzetéről
14./ napirendi pont: Dr. Opauszki Mihály vállalkozó háziorvos rendelési idő
módosításának elfogadása, „Feladatellátási szerződés” módosítása
Kláricz János polgármester: Köszöntötte Dr. Opauszki Mihály háziorvost, és itt szeretne két
napirendet összevonni, és először az ülésen felvett napirendet tárgyalná meg a testület.
Előterjesztette a tizennegyedik napirendi pontot, a Dr. Opauszki Mihály vállalkozó háziorvos
rendelési idő módosításának elfogadását, a „Feladatellátási szerződés” módosítását.
A rendelési idő a keddi napon délelőtt 8,00 órától 11,00 óráig tartott, a módosítás után 10,00
órától 12,00 óráig lesz.
A képviselők elfogadják a módosítást.
Megkérdezte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki dr. Opauszki
Mihály vállalkozó háziorvos rendelési ideje változásával, a Feladatellátási szerződés
módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért.
11/2018.(I.25.) Képviselő-testületi határozat
Dr. Opauszki Mihály vállalkozó háziorvos rendelési idő módosításának
elfogadása, „Feladatellátási szerződés” módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Opauszki Mihály vállalkozó
háziorvos rendelési idő változását elfogadja. Egyetért azzal, hogy keddi napon a délelőtti
rendelési idő 8,00 órától 11,00 óráig helyett: 10,00 órától 12,00 óráig tartson, ezzel
egyidejűleg a Feladatellátási Szerződés 10. pontja is módosul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Feladatellátási szerződés
módosítására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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Folytatódik a 2. napirendi pont:
Kláricz János polgármester: A háziorvosok beszámolója napirend folytatódik, mivel az előadó
doktor úr megérkezett.
Megkérdezte a jelenlévő Dr. Opauszki Mihály háziorvost, kívánja-e a beszámolóját
kiegészíteni?
Dr. Opauszki Mihály háziorvos:A tájékoztatást kiegészíteni nem kívánja, ha kérdések lesznek
szívesen válaszol.
Fenyődi Attila alpolgármester: Szeretne néhány szóban a doktor úr szakmai életútjáról hallani
Dr. Opauszki Mihály háziorvos: Az általános iskolát a szülőhelyén végezte Székkutason,
majd szakközépiskolában elvégzett egy szakot, onnan felvételizett az orvosi egyetemre, ami
először nem sikerült. Egy év munka után, (amikor műtőssegéd volt) sikerült felvételt nyerni a
Szegedi Egyetem általános orvostudományi karára. 2002 évtől 2009 év novemberében kapta
meg a diplomát.
Ezt követően az orosházi kórház belgyógyászati osztályán dolgozott, először háziorvos
rezidensként kezdte meg a szakmát, a belgyógyászatra nem nyert felvételt.
Majd a rezidens képzés 2010 évben kikerült az egyetemi centrum kezeiből a vidéki
kórházakba, akkor meg tudott állapodni és át tudott menni belgyógyász szakra.
2012 áprilisában ért véget az orosházi munkaviszony, majd a szakorvosi pályáját a szentesi
kórház belgyógyászati osztályán kezdte el, ahol a programot végig is vitte.
2014 év januárja felé több okból kifolyólag kezdte úgy gondolni, hogy nem a kórházban
szeretne dolgozni, döntését azóta sem bánta meg.
2015 novemberében letette a szakvizsgát. Egy évet a központi orvosi ügyeleteken töltött, ami
nagyon jó volt szakmai gyakorlat szerzésére is.
2015 évben kezdte keresgetni a tartósan betöltetlen körzeteket, és ide esett a választás.
Már akkor is gondolkodott a lakhatási támogatásban is, amit meg is kapott.
Időközben a OTH-val kötött egy szerződést, és néhány év alatt meg kell szerezni a háziorvosi
szakvizsgát. Ezt a Kátai Gábor Kórházban kezdte el, és a szakvizsga 2018 őszére lesz meg.
Fenyődi Attila alpolgármester: Megköszönte a kiegészítést.
Földesi Györgyné képviselő: A beszámolóból emelne ki néhány gondolatot.
Tragédia, hogy a fertőző betegségek a beszámoló szerint ilyen magas szinten állnak.
A másik tragédia a főbb betegcsoportok százalékos megosztása.
Szomorúan veszi tudomásul a problémákat, mi a megoldás, mit lehet segíteni?
Min lehet változtatni, pl. előadások tartásával? A doktor úr felsorolt néhány gondolatot.
Sokan nem váltják ki a gyógyszereket. Pedig a Szociális Bizottság ad támogatást. Kellene az
embereket okítani, például előadások tartásával.
Az emberek is vigyázzanak magukra, mert nemcsak az orvos feladata az egészség megóvása,
hanem maguké az embereké is. Nagy probléma a rossz beteg viselkedés is.
Azt, hogy vannak életvezetési problémák, nem ismeretlen számára, de hogy ennyire?
A beutaló őrületre is nagyon oda kell figyelni.
Egy feladatot is szeretne mondani, évenként meg kell oldani az orvosi rendelő karbantartását.
Nem a felújításra gondol, hanem az évenkénti karbantartásra. Ahol most van a rendelő, sajnos
nem jó.
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Megkérdezte, hogy nem lehetne máshol bérelni rendelőt (pl. a Serester doktorét?) vagy
javasolja a Kossuth tér 5. szám alatti önkormányzat szolgálati lakás átalakítását orvosi
rendelővé.
Sajnálja, hogy a közmunkások oda járnak az illemhelyre.
Fontosnak tartja tehát a szűréseket, és az előadások tartását.
Sok ember rászorul a segítségre, de biztosan mindennek meg van az oka.
Dr. Opauszki Mihály háziorvos:A problémára célozva, említette a képviselő asszony, hogy
elkeserítő, hogy ilyen sok a fertőző betegség, de ezzel kapcsolatosan a statisztika lehet, hogy
kicsit csalóka.A számot abból az adatból szűrte ki, hogy az adott ellátásból mennyi volt amit
fertőző betegség miatt kellett kezelni. A tényleges ellátások száma lehet, hogy még ennél is
sokkal magasabb. A légúti fertőzéseknél, ha van egy járvány, azzal nem lehet mit tenni.
Más betegségcsoportoknál lehetne többet tenni, mert a 2-300 évvel ezelőtt az elhalálozási
statisztikában vezető szerepe volt a fertőző betegségeknek.
Az orvostudomány fejlődik, a jóléti civilizációs betegségek jöttek elő, 200-300 év alatt ugrott
az átlagéletkor 30 évet.
A krónikus nem fertőzőbetegségek később alakulnak ki. Az ember is elhasználódik.
A másik ami nagyon érdekes gondolat, és megemlíthető, hogy a természetnek meg van a saját
körforgása. Az úgynevezett evolúció, ami azt mondja, hogy az erős megmarad, a gyenge
kihullik. Ha valaki kapott egy komoly infarktust, és megmentették, akkor a gyengébb
megmarad, és újabb betegségei lesznek, az emberiség magának termeli ki a beteg embereket.
Ahogy a betegségcsoportok átalakultak az orvostudomány is átalakult. Régebben az adott
betegséget kezelték, most már nem a betegséget kezelik, hanem megpróbálják megelőzni.
A fertőző betegséggel ellentétben, aminek van pár nap lappangási ideje, és két hét alatt
meggyógyul a beteg. A krónikus betegségeknél a lappangási idő sokkal hosszabb, és sokkal
több idő van a beavatkozásra.
A mai modern médiacentrikus világban biztosan van mindenkinek elég ismerete, ezért inkább
azzal van probléma, hogy az emberek kicsit „leragadtak”.
A fiatalabb és a középkorosztályt lehet inkább megfogni azzal, hogy szűrésekre járjanak el.
Mogyorósi Anikó képviselő: Az egészséges életmódra nevelés kicsit össze is függ az
sportegyesület munkájával. Sokat kell sportolni, a mozgással sok betegséget ki lehet
küszöbölni, erre kell nevelni a gyerekeket is, és akkor már a szülők is megmozdulnak.
A szülők a betegség után igazolás nélkül hozzák vissza a gyereket az óvodába.
Dr. Opauszki Mihály háziorvos: Nem fordulhat ilyen elő, mert a gyereket vagy visszarendeli
az orvos az igazolás kiadása miatt, vagy már kiadja az igazolást, ha nem látja akadályát az
óvodába járásnak.
Mogyorósi Anikó képviselő: Az óvodában nagyon odafigyelnek arra, hogy a gyerekek kezet
mossanak, és orrot fújjanak.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatást a két
körzet háziorvosa előterjesztése alapján elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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12/2018.(I.25.) Képviselő-testületi határozat
A község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatás
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa község egészségügyi helyzetéről
kapott tájékoztatást tudomásul vette.
A tájékoztatásokat az írásos mellékletek alapján megismerte.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
13. naprendi pont:Nyilatkozat a bevándorlást szervező irodákkal szembeni összefogásról
Kláricz János polgármester:Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a bevándorlást
szervező irodákkal szembeni összefogásról. Kéri, hogy az előterjesztés alapján Szita Károly
levelében foglaltakról nyissanak vitát, és foglaljanak állást ebben a témában.
A maga részéről támogatni fogja.
Fenyődi Attila alpolgármester: Támogatja a nyilatkozat megtételét.A németországi híreket
szokta hallgatni, ahol most fog az új kormány megalakulni, ott is ez volt a vita tárgya.
Nagyon sarkosan formálják ott is a bevándorlók fogadását.
Főleg a bajor rész és közép Németország nagy része nagyon támogatta Orbán Viktor
politikáját, ez a sajtóból lehet kiszűrni. Tegnap is volt erről beszélgetés a megyei közgyűlés
elnökével. Mindenképpen nagyon sok problémát fog okozni, ha nagyon sok más vallású
ember fog Magyarországra érkezni, és a keresztény oldalról ez problémát okozhat.
Faluházi Sándor képviselő: A mai kereszténység és a muszlin vallást gyakorlók között nagyon
sok különbség van. Ebben az őseik is nagyon fanatikusak voltak. Sajnálja, de lehetnének egy
kicsit jobban vallásgyakorlók. De azt mindenképpen tudja támogatni, hogy úgy fogadjanak be
valakiket, hogy nem válogatják meg kiket, tehát válogatás nélkül ne. Csak azzal értene egyet,
ami például szakmai szinten alátámasztható.
Fenyődi Attila alpolgármester: Igazat ad, szeretné támogatni az elhangzottakat, Vannak olyan
emberek, akik tanult szakmával dolgozni akarnak, és a társadalomban szükségesek, újra fel
lehet építeni, ami omlódik lefele.
Földesi Györgyné képviselő: Két dolgot szeretne megjegyezni:
„Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt negyed
században aktív civil élet alakult ki a községben, és az éppen hivatalban lévő polgármester és
képviselő-testület pártállásától függetlenül mindig élvezte az önkormányzat támogatását”
Ez kicsit nem egyértelmű, persze, hogy élvezte az önkormányzat támogatást, az elmúlt
negyedév században mindig független polgármester volt, most a polgármester úr vállalta fel a
pártállását. Ezt a mondatot nem tudja értelmezni, de csak elmondta, nincs jelentősége.
„Ez a terv valamennyi magyar településre, így Bucsára is rendkívül veszélyes, hiszen
veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága.”
Megkérdezte, hogy jelent ez, keveset tud erről a dologról, keresett itt valaki valamilyen
helyet? Nem tud erről a témáról eleget, nincs ehhez elég információja.
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Kláricz János polgármester:A civil szervezetekkel kapcsolatos mondatnak az az üzenete, hogy
nem a civil szerveződések ellen irányult, hiszen eddig is kellő és megfelelő
együttműködésben voltak, hanem a kimondottan az olyan jellegű civil szerveződések mögé
bújó szervezetek ellen irányulna a testület döntése, amelyek a migrációt elősegítenék. Nem
volt még ezzel kapcsolatosan megkeresés.
Ennek a határozatnak a mögöttes elvi eszmeisége a fontos, hogy a Szita Károly kezében
legyen, és egyfajta egységet tudjon képviselni.
Földesi Györgyné képviselő: Gémesi Györgynek más a véleménye, és azt is el tudja fogadni.
Nincs ehhez elég tudása, elvárja az ország vezetőitől, hogy döntsenek ebben.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a bevándorlást szervezi irodákkal szembeni összefogásról szóló
nyilatkozattal egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal, 2
tartózkodással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2018.(I.25.) Képviselő-testületi határozat
Nyilatkozat a bevándorlást szervező irodákkal szembeni összefogásról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy nem kíván sem a
településen, sem a megyeszékhelyen bevándorlás-szervező irodát, migránstábort,
egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros György által
tervezettek és a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Bejelentések
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a bejelentések napirendi pont
keretében mondják el hozzászólásaikat.
Mogyorósi Anikó képviselő: Az egészséges életmód javítására nagyon sok kezdeményezést
tesznek a konyhán. Kérte, hogy az óvoda kapja meg a tízórait, és az ebédet egy kicsivel
hamarabb, mivel a legkisebb gyerekek más fáradtak mire az ebédeltetés megkezdődik.
Továbbá jó lenne egyeztetni azokon a napon a menüt, amikor gyümölcsnap, vagy zöldségnap
van az óvodában. Ha a konyhán megoldható lenne a diétás menü, annak is nagyon örülnének.
Az idősek körében is lehet, hogy indokolt lenne egy ilyen menü összeállítása.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Ezeket megbeszélik. De nagyon komoly követelményei vannak a
diétás főzésnek.
Kláricz János polgármester: Több helyen úgy működik ez, hogy A és B menü van. A szociális
intézményből nem érkezett ilyen igény, de foglalkozni kell a témával a későbbiekben.
Valószínű, hogy ilyen méretben, mint a bucsai konyha, nem fognak tudni megfelelni ennek az
igénynek.
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Faluházi Sándor képviselő: A községet elhagyva a gázfogadó állomásnál gyűlik a szemét,
(zsákokban, dobozokban) nagyon bosszantó, még nem tudta megfigyelni, hogy hogyan kerül
oda, sajnos csak gyűlik.
Kláricz János polgármester: Egyenlőre az a fontos, hogy el kell takarítani onnan
mindenképpen.
Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a tetőcserép törmelék hova került? Szeretne
abból kérni a Szív utca végére.
Kláricz János polgármester: Intézkedni fog.
Földesi Györgyné képviselő: A karcagi úton több, négy vagy öt sárga zsák van az út szélén,
szeptember óta, ez nagyon zavaró, kéri, hogy szedjék össze, vagy tegyenek intézkedéseket.
A szelektív szigetek megszűntetése indokolt, vannak már szelektív gyűjtő edények a
házaknál, javasolja, hogy a szigetekről a tartályok kerüljenek ki a temetőbe.
Kéri a polgármester urat, hogy szólítsa fel a mozgóárusokat arra, hogy az árusítás megkezdése
előtt tájékozódjanak arról, hogy van-e a községben temetés, és alkalmazkodjanak hozzá. A
múltkori temetéskor végig hallatszott a dallam, felháborító volt, és ilyen alkalom soha nem
pótolható,
Pap-Szabó Katalin jegyző: Jelzi, hogy ez jegyzői hatáskörben van, és felszólítja a
mozgóárusokat.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy helyi újság és helyi tévé mikorra lesz meg, a
polgármester úr januárra ígérte ezeket.
Szeretné, ha lenne 2018 évre gazdasági program, amihez a képviselő-testület hozzá tudná
tenni a javaslatát, kiegészítését.
A falu karácsonyfáján a gyertyagyújtás nem volt kellőképpen meghirdetve. Megköszönte,
hogy a fenyőfa időben felajánlásra került. A lényege az lenne, hogy a közösen gyújtsák meg
az emberek a gyertyát, a karácsonyi vásár másodlagos, a hangsúly a közös gyertyagyújtáson
van. Érdeklődött, de senki nem kapott meghívót, tehát nem volt meghirdetve a honlapon sem,
és nem volt meghívó sem.
Megkérdezte, hogy a Széchenyi utca 7. szám alatti házzal kapcsolatosan milyen előrelépés
történt.
Kláricz János polgármester: A Széchenyi utcai ház tulajdonosaival még nem vette fel a
kapcsolatot, de megindítja és a következő ülésen referálni fog róla.
A falu karácsonyfájával és a gyertyagyújtással kapcsolatosan a szervezést az önkormányzat
magához veszi, van egy kialakult rend ezzel kapcsolatosan, a Kézműves Egyesület vásárt tart,
a szülői közösséggel együtt, de jobban oda fognak erre figyelni.
Földesi Györgyné képviselő: Igen azt szeretné, hogy legyen ez az ünnep az önkormányzat
szervezésében, és alkalom arra, hogy az emberek együtt legyenek. Nagyon nagy élmény volt
az óvodásokkal való együttlét a fenyőfa körül a téren. Ez a lényeg.
Kláricz János polgármester: A gazdasági programot el fogja készíteni. A helyi újság készül, a
televíziós közvetítés szervezése is folyamatban van. Mivel ennek van költségvonzata a
költségvetés tárgyalásakor fogak erre visszatérni. Erre egyre nagyobb igény van, meg kell
szervezni. Rögzített vágott műsornak a felkerülésére van lehetőség.
A mozgóárusokkal kapcsolatosan a jegyző asszony már válaszolt, egyetért, sajnálatos volt.
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A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan zajlik az egyeztetés a DAREH Bázis Zrt-vel,
azt, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket megszűntetik az már régebben is tervben volt.
Csak az üveg gyűjtését kell megoldani, mivel azt nem lehet a sárga gyűjtőkbe tenni.
A temetőtől sajnos már hosszabb idő óta nem tudták megszervezni a mécsesek elszállítását,
de prioritásként fogja ezt a kezelni.
A karcagi úton lévő sárga zsákok összeszedésével kapcsolatosan intézkedni fog.
Fenyődi Attila alpolgármester: A sárga hulladékgyűjtő egy nagyobb családnak nem elegendő.
Kláricz János polgármester: Egyetért, és mivel március 31-ig eddig csak a magánszemélyek
kaptak, ez most már lezárult, megnyílik a lehetőség a vállalkozások számára is, és a
magánszemélyeknek egy második gyűjtő edényre is.
A Szív utcai út javítása, illetve feltöltése felől intézkedni fog.
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt az ülést 18,30 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi I. félévi Munkaterve
2018. FEBRUÁR
2018. február 15-én (csütörtökön) délután 16,00 órától
Bucsa és Kertészsziget község Önkormányzatának Képviselő testületeinek együttes ülése:
1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Csordás László polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
2018. február 15-én (csütörtökön) délután 16,00 órától
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő testületek ülése:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének véleményezése és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési rendeletének
megalkotásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított
14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
7./ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a polgármestert
megillető cafetéria-juttatásról
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
8./ Tájékoztatás a 2018. évi közfoglalkoztatásról
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ A 2018. évi gazdasági terv
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Egyebek
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
2018. MÁRCIUS
2018. március 29-én (csütörtökön) délután 16,00 órától Bucsa Község Önkormányzata
Képviselő- testületének ülése:
Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított 11/2011.(IV.20.) számú
az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért
fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A Helyi Építési Szabályzat módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló
5./ Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének
megállapításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Tájékoztatás a 2018. évi Kulturális Programtervről
Előadó: Harmati Gyula a KSK Bizottság elnöke
7./ Bejelentések
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2018. ÁPRILIS
2018. április 26-án (csütörtökön) délután 16,00 órától
Bucsa és Kertészsziget Község Önkormányzatainak Képviselő-testületeinek együttes ülése
Napirendek:
1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Csordás László polgármester
2./ Egyebek
2018. április 26-án (csütörtökön) délután 16,00 órától Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülése
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Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletének
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Döntés a működésképtelen önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása
pályázaton való részvételről
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A közös fenntartású óvoda intézmény megszűntetésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Egyebek
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2018. MÁJUS
2018. május 31-én (csütörtökön) délután 16,00 órától Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Beszámoló a közrend és közbiztonság 2017. évi helyzetéről Bucsa községben
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet
érintő 2017 évben végzett munkájáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2017 évi munkájáról
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: Kláricz János polgármester
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6./ A gazdasági társaságokról szóló beszámoló, tájékoztató
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Tájékoztatás a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszerben végzett
munkájáról
Előadó: Kláricz János polgármester
9. Egyebek
Egyéb utólag javasolt napirendek: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………
2018. JÚNIUS
2018. június 29-én (csütörtökön) délután 16,00 órától Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi II. félévi Munkaterve
elfogadása
2./ Bejelentések
3./ Településszemle
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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