Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
250-1/20022. ikt.sz.
1. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 14-én (péntek)
délelőtt 9,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor
Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Hiányzik 1 fő képviselő.
A határozathozatalban részt vesz 6 fő.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok megtárgyalását 2022. január hónap végi ülésre szerette volna tervezni tárgyalni,
azonban mindkét napirendi pont határidős, ezért szükséges most tartani egy rendkívüli ülést.
A január végére tervezett ülést is megfogják tartani.
Kláricz János polgármester: Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az
ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a
feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon, így különösen a Békés Megyei
Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, valamint az ALFÖLDVÍZ
Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Döntés a 2022. évi közfoglalkoztatási program saját erő biztosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
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Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon
helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének
áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon,
így különösen a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi
részesedés, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam
terhére történő átruházásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a Bucsa Község
Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó
feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási
kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon, így különösen a Békés Megyei Regionális
Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben
fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról.
A munkaanyagot év végén kapták meg. Akkor ezt körbe küldték a képviselő társaknak. Az
ALFÖLDVÍZ Zrt. jelzése alapján, február végére nagyon komoly likviditási problémák
alakulhatnak ki a cégnél. Ezt elkerülve, felgyorsítással került az állami tulajdonba adásnak a
folyamata. 2022. január 19. naptól folyamatosan történnének ezeknek a megállapodásoknak a
megkötése a települési önkormányzatokkal. Bucsa község tekintetében is kigyűjtésre kerültek
azok az elemek, amik pályázati projektekből kerültek megvalósításra. A vízmű vezetősége
reméli, hogy február végére a vagyonátadási folyamat lezajlik.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Faluházi Sándor képviselő: Az egyik kérdése az lett volna, hogy az önkormányzati tulajdonú
elemek átkerülnek-e? Ezek szerint igen.
Füzesgyarmattal kapcsolatban kérdezné, hogy igaz-e a hír, hogy ők kilépnek, azaz nem
szándékoznak csatlakozni az állami üzemeltetéshez? Úgy tudja, hogy ők átmennek a
debreceni vízi-közműhöz. Ez vajon kihat-e majd a falura?
Kláricz János polgármester: Ellátásügyileg nem befolyásol semmit. Szeghalom érintené
Bucsát, de tudomása szerint ott is ma üléseznek a vagyonátadásról.
Faluházi Sándor képviselő: Annyit szeretne még elmondani, hogy a vízügyi munkatársak
béreit megvizsgálták, és márciusban visszamenőleg január 1-jétől rendezni fogják. Ez 20%-os
béremelést fog jelenteni a dolgozóknak.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint ezért is fontos az állami tulajdonba való
átkerülés, hogy belső körben is nyugalmasan le tudjon zajlani.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon
helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése,
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valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon, így különösen a
Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, valamint az
ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2022.(I.14.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az
ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint
döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon, így különösen a Békés
Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, valamint az
ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról
1.
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási
kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban
részt kíván venni.
2.
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés
részeként a Képviselő-testület elé terjesztett
- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon
- a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló 37/10000-ed tulajdoni
részesedését és az ahhoz kapcsolt működtető vagyona víziközmű vagyon és az azt működtető
vagyon,
- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó
ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint
- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt
források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéséről szóló
megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél
megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
3.
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen határozat
1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek felhatalmazást ad a jelen
határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a víziközmű vagyon és az azt
működtető vagyon, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés Magyar
Állam részére történő ingyenes átadására.
4.
A KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 Bucsa Község szennyvízcsatornázása- BucsaEcsegfalva-Kertészsziget agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatornázása projekttel
összefüggésben, annak előzményeit tekintendő KEOP-7.1.0/11-2011-00004 Bucsa Község
szennyvízcsatornázása előkészítése és KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 Bucsa Község
szennyvízcsatornázása projektek kapcsán keletkezett vagyoni elemek nem képezik jelen
megállapodás részét mindaddig, míg a vagyonátadás folyamata nem veszélyezteti a projekt
sikeres lebonyolítását.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
2.napirendi pont: Döntés a 2022. évi közfoglalkoztatási program saját erő biztosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a döntést a 2022. évi
közfoglalkoztatási program saját erő biztosításáról.
A tavalyi évhez hasonlóan Bucsa Község Önkormányzata három programot fog indítani. Egy
program igényel önerőt a létszáma miatt, a Szociális Mintaprogram.
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Ebben az évben az egyik program elemben tervezik lecserélni a platós autót. Ebben az esetben
kérte a munkaügyi központ, hogy amennyiben a piacon drágulás történik a beszerzés kapcsán,
az önkormányzat vállaljon kötelezettséget a különbözet kifizetésére.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretén belül nem tervez komolyabb műszaki
beruházást, a járdák rendbetételét, az utak karbantartását kívánják továbbra is folytatni.
A kertészet tekintetében továbbra is a zöldség termelés és a gyümölcsfák gondozása a kitűzött
cél. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: A döntést elfogadja, de annyit szeretne megjegyezni, hogy a
közfoglalkoztatottakat kicsit határozottabban kellene fogni. Többen jelezték a hétvégi havazás
időjárás miatt, hogy ilyenkor miért nem mennek a közfoglalkoztatottak havat lapátolni. Akkor
kell dolgozni, amikor feladat van, ha ez pont hétvégére esik azt lehet kompenzálni hétköznapi
pihenő nappal. Határozottabbnak kell lenni a feladat kiadásában és a számonkérésben is.
Faluházi Sándor képviselő: Egyetért a képviselő asszony szavaival. Minden évben komoly
probléma a hó- és jéghelyzet.
Dr. Nagy Éva jegyző: A közfoglalkoztatottak kevesebb bérért vannak, mint egy munka
törvénykönyv alapján foglalkoztatott dolgozó. Tudják a jogaikat, tehát tisztában vannak azzal
is, hogy vasárnap nem kötelezhetőek munkavégzésre.
Kláricz János polgármester: Az elmúlt években nem mindig volt ez probléma. Sok személy
cserélődött azóta a közfoglalkoztatásban, egyre kevesebb emberrel lehet már összhangban
dolgozni.
Földesi Györgyné képviselő: Nem vitát akart generálni, hanem erősíteni szeretné a
foglalkoztatót, vezetőséget abban, hogy legyen határozottabb a dolgozóival szemben.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a döntést a 2022. évi közfoglalkoztatási program saját erő biztosításáról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2022.(I.14.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a 2022. évi közfoglalkoztatási program saját erő biztosításáról
Bucsa Község Önkormányzata a 2022. évi Start Mintaprogram keretében három
programelem megvalósításában való részvételét tervezi az alábbiak szerint:
Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram (15 fő)
Mezőgazdasági mintaprogram (15 fő)
Szociális mintaprogram (72 fő)
A Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram és a Mezőgazdasági mintaprogram
önkormányzati kötelező önerőt nem igényel.
2022. évi közfoglalkoztatási programhoz biztosítandó önerőt 3.110.343.-Ft-ot Bucsa Község
Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében biztosítja.
Továbbá dönt arról, hogy amennyiben a 2022. évi közfoglalkoztatási program keretében
tervezett új kisteherautó beszerzése a tervezettnél nagyobb költségvetéssel lesz lehetséges,
akkor a programban biztosított forrást saját erőből kiegészíti.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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3.napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot a bejelentéseket.
Juhász Sándor képviselő: Szeretné kezdeményezni a piacon egy kandeláber felállítását. Ennek
oka, hogy aki korán megy ki a piacra, főleg a téli időszakban nem látja az árukat rendesen,
hiszen csak a fedett rész van megvilágítva.
Kláricz János polgármester: Köszöni a jelzést, meg fogják vizsgálni a lehetőségeket.
Márki Tiborné képviselő: Az idősek klubjának a felújításáról szeretne érdeklődni, illetve
magáról a pályázatról. Benyújtásra került?
Kláricz János polgármester: Az ingatlan felmérése megtörtént. Maga a munkaanyag
összekészítés alatt van már. Március 6. illetve augusztus 6. a két beadási ütem határideje az
idei évben.
Márki Tiborné képviselő: Az élelmiszer kiosztására szánt helyiség van a legrosszabb
állapotban. Március 6-a előtt ott legalább egy tisztasági meszelést kell eszközölni, mivel a
közeljövőben várható egy népegészségügyi ellenőrzés.
Juhász Sándor képviselő: Egy kérése lenne. Nem tudja, hogy van-e a hivatalnak hősugárzója
raktáron? A mozgáskorlátozottak egyesülete szeretne fogadó órát tartani, az eddig raktárként
funkcionáló helységben.
Kláricz János polgármester: Javasolja a fogadó órát az önkormányzati hivatal nagytermében
megtartani. Véleménye szerint nincs olyan állapotban az a helység, hogy kényelmesen meg
lehessen tartani a fogadó órát. A pályázati projektek között szerepel a Petőfi utcai régi iskola
épületének felújítása, ahol a civil szervezetek tudnának működni.
Földesi Györgyné képviselő: A Békés Megyei Hírlap 2021. december 16-i számában benne
szerepel egy Biró Endre úrral készült riport. Arról szól, hogy milyen lelkesen gyűjti az
emlékeket. Bucsa 700 éves. Ebből az alkalomból jelent meg Biró úr könyve. Kívánnak-e
valami ünnepséget tartani e kerek évforduló alkalmából?
A közfoglalkoztatással kapcsolatban kifejtette véleményét, vagyis határozottabban kell
fellépni a vezetőségnek, feladatot kell biztosítani a dolgozóknak.
A bölcsőde megnyitásáról lehet-e már tudni valamit?
A szociális tűzifa kiszállítása hogyan történik? Milyen ütemben halad? Több visszaélésről
kapott jelzést. Ezeket ellenőrizte, az emberek igazat beszélnek. Sokan visszaélnek a
támogatással. Véleménye szerint aki visszaél a tűzifával, annak nem szabadna többet adni.
Minden évben elmondja, hogy a legfőbb adófizetőket a vállalkozókat illene köszönteni. Más
településeken ez évek óta bevett szokás.
Kláricz János polgármester: Valóban megjelent egy riport Biró úrral. Az önkormányzat
rendelt is a most megjelent könyvéből. Nem gondolja, hogy település szintű ünnepséget
kellene szervezni a település 700 éves évfordulója alkalmából.
Földesi Györgyné képviselő: Szeretne arról is szót ejteni, hogy a háborús emlékmű
koszorúzásakor jó lenne meghívni a faluból elszármazottakat is. Ezeknek a rendezvényeknek,
megemlékezéseknek az összetartozást kell erősíteni.
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Kláricz János polgármester: A településhez köthető ünnepségek, megemlékezésekkel
kapcsolatban úgy érzi, hogy nem érheti őket az a kritika, hogy nem próbálnának kellő
színvonallal, jó érzéssel megszervezni. Sajnos az elmúlt két év rendezvények szempontjából
elég hiányos volt a veszélyhelyzet miatt.
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné tájékoztatni a képviselő társakat, hogy Szatmári Károly
néhai bucsai lakos, aki minden évben haza látogatott, elhunyt. A Képviselő-testület nevében
küldött egy levelet a családnak.
Kláricz János polgármester: A bölcsődével kapcsolatban azt a tájékoztatást tudja adni, hogy a
közbeszerzési eljárásban kiírt 2022. április 31-i dátumhoz képest nincs csúszásban a
kivitelező. Úgy tervezik, hogy május környékén tud a bölcsőde megnyílni. A személyi
állomány az ezt megelőző időben kerül betöltésre.
A tűzifa kiszállítás sajnos az időjárási viszonyok miatt egy darabig szünetelt, viszont a mai
nappal elmondható, hogy bő két harmada kiszállításra került a jogosultaknak. Ennek
tudatában a következő hét folyamán mindenkihez meg fog érkezni a tűzifa.
Az újévi köszöntések mindig visszatérő téma. Saját részről is jó ötletnek tartja, a jövőben
biztosan tudnak majd ilyen eseményt tartani. A Covid-19 időszakban végzett munkájukért egy
írásos köszönő levelet fognak kiküldeni az adófizetőknek. A veszélyhelyzet megszűnése után
jobban rá tudnak majd készülni egy ünnepi köszöntőre.
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt így az ülést 9,45 órakor bezárta.
kmf.

Kláricz János
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Dr. Nagy Éva
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Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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