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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-10/2012. iktatószám 

 

10. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-én 

(hétfőn) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán 

képviselők. 

 

Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Fenyődi Attila képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó 

  

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint Dr. 

Nagy Éva körjegyzőt és Balázs Ferencné pénzügyi főelőadót. 

 

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

testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok: 

 

1./ Bucsa Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2011.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű, önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló 

rendeletének megalkotása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva körjegyző   

 

4./ A Tejcsarnok és a Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos 

beszámolási kötelezettség 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2012. július 1. naptól 2013. június 30. napjáig 

terjedő gázévre vonatkozó közös földgáz beszerzés lefolytatásával kapcsolatos 



 2 

együttműködési szándékról és a konzorciumhoz való csatlakozásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Javasolta felvenni 6. és 7. napirendi pontnak a következőket: 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitel keretének megújítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ A BUCSA-ÉP Kft Üzleti Hitelkártya érvényességének meghosszabbítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Javasolta a 8./ napirendi pontba az: „Egyebeket”. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek 

észrevétele, kérdése?  

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

szavazni, aki a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

módosított 3/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2011.(II.14.) önkormányzati 

rendelet módosítását.  

Elmondta, hogy az együttes testületi üléseken már részleteiben tárgyalták a 2011. évi 

költségvetés előirányzat módosítását, és az együttes üléseken elfogadó döntések születtek.  

A 2011. évi beszámolót megelőző előirányzat változások a teljesülés és az azzal kapcsolatos 

jogi követelményeknek tesznek eleget, hogy az adott előirányzatok miként teljesültek.  

A két nagyobb intézmény 2011 évi költségvetésének előirányzat változását, az iskola és a 

körjegyzőség esetében már elfogadták az együttes üléseken. Az iskola tekintetében elsősorban 

pályázaton nyert pénzek, előirányzatok kerültek beépítésre. A körjegyzőség esetében pedig a 

normatíván felüli bevételek kerültek a megfelelő helyre elszámolásra. Pl. a 2011. évi 

népszámlálás költségei, amely költséget a KSH fedezte, és került beépítésre a költségvetésbe.  

A változásokkal kapcsolatosan a kimutatásokat a képviselők megkapták.  

Megkérdezte a Gazdasági Bizottságot, hogy milyen észrevétele van? 

 

Juhász Sándor elnök: A Gazdasági Bizottság a 2011. évi költségvetés előirányzat módosítást a 

képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. 

 

Megérkezik Fenyődi Attila képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 4 főről 5 főre 

emelkedik, a szavazatok száma is 4-ről 5-re nő. 

 

Kláricz János polgármester: A táblázatból látszik, hogy az központosított támogatások 

formába bele kell érteni a több mint 13,5 millió forint összeget, amelyet elsősorban a 

hitelállomány csökkentésére, a rövid lejáratú hitel csökkentésére, illetve az önhiki támogatás 

igényére kapta az önkormányzat. Összességében azt kell látni, hogy ami aggodalomra 

adhatott okot, az az, hogy év közben a dologi kiadások területén magasak voltak a 
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teljesítések. Év végére összességében a mérleg 100 %-on teljesíthető volt, annak az árán, 

hogy a fejlesztési kiadások jóval alacsonyabb mértékben teljesültek, mint amit célul tűztek ki.  

Az idén azonban olyan fejlesztési célok vannak kitűzve, amelyeket nem fognak tudni 

elhagyni, mert komolyabb következményei lehetnek, hiszen pályázaton elnyert pénzekről van 

szó. Az iparűzési adóból magasabb összeg folyt be, a bérleti díjak jóval kevesebb eredményt 

hoztak a tervezetthez képest.  

 

Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó: Helyesbítette, hogy ezeket a befolyt összegeket áttették a 

fejlesztési kiadásokhoz.  

 

Kláricz János polgármester: A közhatalmi bevételek pl. a hirdetményekből befolyt bevételek. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

A Prémium évek programban foglalkoztatott személyekre befolyt összegek és a 

gyermekétkeztetésre kapott összegek is a tervezett előirányzatot emelik, módosítják.  

Minden pályázatból, plusz forrásként lehívott pénzek is most kerültek a helyükre, és emelték 

az önkormányzat 2011 évi költségvetésének előirányzatát.  

25.389 eFt-tal tervezték a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat, de ennél magasabbra 

teljesült, arányosan magasabb saját erővel, de arányosan magasabb központi támogatást is 

kapott az önkormányzat. A 2.337 eFt a népszámlálással kapcsolatos bevételt takarja.  

Hiteltörlesztésre az önkormányzat 10.596 eFt-ot tervezett, de a romló banki viszonyok miatt 

magasabb lett ez az összeg, és a hitellel kapcsolatos kiadás. 

13.890 eFt pénzmaradvánnyal tervezett az önkormányzat, ezzel az önkormányzat a 

megfelelését szeretné kifejezni az Áht bizonyos rendelkezéseinek.  

Minden olyan jellegű, a tervezetthez képest, tervben nem teljesült forrásokat úgy készítették 

elő a pénzügyesek, hogy meg tudjon felelni az önkormányzat a rendkívüli önhiki pályázatnak.  

A beszámolóban már látszani fog, hogy minden olyan előirányzaton lévő maradványt az 

egyéb visszafizetési kötelezettség rovatban fogják szerepeltetni, azért, hogy az önkormányzat 

a 2011. évről szóló beszámolójában már szándékát fejezze ki a visszafizetésre irányulóan. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa 

Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló módosított 3/2011.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi Költségvetésről szóló  

3/2011.( II. 14.) önkormányzati rendelet módosításról 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – 3/2011.(II.14.) 

önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja: 

  
1.§. 
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(1) Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.§ 

A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi 

költségvetését 

543.333 ezer Ft bevétellel és kiadással, 
ezen belül 

 
198.306 ezer Ft személyi juttatással, 
  47.792 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 
106.660 ezer Ft dologi kiadással, 
  42.301  ezer Ft egyéb folyó kiadással, 
  80.401 ezer Ft ellátottak juttatásaival, 
   11.523 ezer Ft pénzeszköz átadással, 
    8.291 ezer Ft hiteltörlesztéssel, 
    3.200 ezer Ft kamatkiadással, 
       280 ezer Ft adott kölcsönökkel, 
  44.579 ezer Ft felhalmozási kiadással állapítja meg. 
  

2.§ 

 

(1) Az Ör. rendelet 1-16. melléklete helyébe, e rendelet 1.-16. melléklete lép. 

 

3.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő 

napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2012. február 27.  

 

 

          Kláricz János                                                                           Dr. Nagy Éva 

          polgármester                                                                               körjegyző 

 

 

Kihirdetve, 2012. február 28. 

                                                                                    

                                                                                                         Dr. Nagy Éva 

                                                                                                              körjegyző 

 

2./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítását. A megváltozott közbeszerzési 

törvény változásai miatt kellett eszközölni a módosításokat. Az előterjesztés tartalmazza a 

változásokat, melyet a képviselők írásban megkaptak. Ez egy szabályzat, amely saját 

hatáskörben is módosítható lett volna, de szeretné ha a testület is elfogadná.  

Ami lényegi módosítás az az volt, hogy a Kbt rendelkezéseit figyelembe véve, azokat a 
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bizottsági tagokat, amelyek egy közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményezik egy adott 

projektben, azokat a személyeket a polgármester választja ki. A Kbt arról is rendelkezik, hogy 

képviselő-testületi tag nem is lehet tagja a bíráló bizottságnak.  

A kívánt projekt közbeszerzési eljárásába az adott projekthez lévő szakembereket kell 

kijelölni a bizottságba, az ő feladatuk nem a döntés, hanem a közbeszerzési eljárás 

előkészítése és az, hogy az eljárás az önkormányzat érdekeit képviselje. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Hatáskörök lettek módosítva, a régi szabályzat az előző Kbt-re 

hivatkozik, ennek megfelelően az új Kbt-re való hivatkozások lettek pontosítva.  

 

Kláricz János polgármester: A döntést mindig a képviselő-testület hozza majd meg. A 

Falumegújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása 2012 február 10-én indult, és 

március 1-jén jár majd le, a döntést március 8-án kell meghozni, feltéve, ha a háromtagú 

bizottság előzetesen értékeli az ajánlatokat, és a javaslatot tesz a képviselő-testület felé a 

döntés meghozatalára.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el. 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

16/2012.(02.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2012. számú Közbeszerzési 

Szabályzatot az e határozathoz csatolt 1. melléklet szerint hagyja jóvá. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, önkormányzati tulajdonban lévő 

nemzeti vagyon elemekről szóló rendeletének megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, 

önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló rendeletének megalkotását.  

Ez egy új jogszabályi kötelezettség, a képviselők az előterjesztést írásban megkapták.  

 

A rendeletben kell hogy szerepeljen a Békés Megyei Vízművek Zrt-ben lévő kötvények, 

sorszámmal, névértékkel. Van az önkormányzatnak egy 100 %-os tulajdonú Kft-je, amelyben 

500.000 Ft-os törzstőkéje van az önkormányzatnak.  

A szegedi régióban több területen kiértékesítették a vízhálózatokat, külföldi cégekhez, 

külföldi kézbe, mint nemzeti vagyonelemeket. A kormány ezt felismerte, és nagyon csekély 

ráhatás lehetett volna később a szolgáltatás díjaira. Ezzel párhuzamosan el fogják fogadni a 

vízgazdálkodási törvényt is, és a vízhálózatot nem is lehet majd csak állami, vagy 

önkormányzati tulajdonban birtokolni. Ezzel kapcsolatosan volt egy tájékoztató a Békés 



 6 

Megyei Vízművek Zrt-nél, ahol elmondták, hogy a vízdíj-kalkulációval kapcsolatosan 

feleslegesen döntött a képviselő-testület, mert hatósági ár lesz meghatározva, és egy nagyobb 

erejű jogszabály fog a vízdíjakról rendelkezni.  

A jogalkotónak konkrét célja az, hogy az ivóvizet szolgáltató cégeket egy nagyobb csoportba 

tudja terelni. Tervek szerint 30-35 olyan szolgáltató lesz ország szerte, akik meg tudnak majd 

felelni az előírásoknak, és 150 egyenérték alatt nem lehet szolgáltatni. A Békés Megyei 

Vízművek fogja tudni ezt produkálni, de pl. a Nyírségben, az ország északi részén lesznek 

gondok. Van néhány szolgáltató külföldi tulajdonban, és néhány gazdasági társaságok 

tulajdonában, ahol a profit a minőségi szolgáltatás rovására megy. Ezt akarják törvényi 

szinten kezelni, és ennek az egyik eleme ennek a rendeletnek a megalkotása.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű, önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló rendeletét.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete tervezete 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő 

nemzeti vagyon elemekről 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és 

e) pontjaiban meghatározott feladatkörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező vagyonból az alábbi vagyonelemeket nemzeti vagyonként forgalomképtelen 

törzsvagyonnak minősít: 

 

a) Békés Megyei Vízművek Zrt (5600. Békéscsaba, Dobozi u. 5. ) 

 Részvény szám: 879  Névérték: 14.000 Ft Címlet: 12.306.000 Ft 

 Sorozat szám: 047032-047581 

   106473-106545 

   118770-118839 

   131972-132036 

   145093-145158 

   157444-157498 

b) BUCSA-ÉP Építőipari, Kereskedelmi Kft (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.) 100 %-ban 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság: Törzstőke: 500.000 Ft. 

 

2.§ 
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Záró rendelkezések 

 

E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

                      Kláricz János                                                                  Dr. Nagy Éva 

                      polgármester                                                                      körjegyző 

  

 

Kihirdetve: Bucsa, 2012. február 28. 

 

                                                                                                            Dr. Nagy Éva 

                                                                                                                 körjegyző  

 

4. napirendi pont: A Tejcsarnok és a Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba 

adásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Tejcsarnok és a 

Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos beszámolási 

kötelezettségről.  

Átadta a szót Dr. Nagy Éva körjegyzőnek.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Az önkormányzat kapott egy levelet a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-től, amely szerint 215.750 Ft kötbér fizetési kötelezettséget állapítottak 

meg az önkormányzatnak abból adódóan, hogy a 2010. június hónapban megkötött szerződés 

alapján beszámolási kötelezettsége lett volna az önkormányzatnak két ingatlan 

vonatkozásában. 2010. évben a beszámolási kötelezettséget az önkormányzat elmulasztotta, a 

képviselő-testület sem hozott döntést a beszámoló elfogadásáról. A beszámoló megküldése 

későbbi időpontban történt az előírtnál, ezért keletkezett kötbér fizetési kötelezettsége az 

önkormányzatnak. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel való kapcsolatfelvétel után abban maradtak, hogy az 

önkormányzat részéről a polgármester kérelemmel fog élni a kötbér összegének elengedésére, 

tekintettel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére.  

  

Kláricz János polgármester: Sajnos nem jutottak odáig, hogy ezt a szerződést a sok szerződés 

közül olyan mélységig megismerjék, hogy erre figyelemmel legyenek.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A beszámolási kötelezettséget most tehát megteszi az 

önkormányzat, bár ezt is 2012 január hónapban kellett volna megtenni a 2011 évre 

vonatkozóan. Ennek a beszámolási kötelezettségnek tehát a következménye, hogy most a 

képviselők elé került ez az anyag.  

 

Kláricz János polgármester: Megtesz mindent, hogy a kötbérfizetési kötelezettség alól az 

önkormányzatot méltányossági kérelem megküldésével mentesítse.  

 

Kérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a „Beszámolót” a Tejcsarnok és a Közösségi Ház 

helyiségének ingyenes önkormányzat tulajdonba adásával kapcsolatosan, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   17/2012.(02.27.) Képviselő-testületi határozat 

 BESZÁMOLÓ 

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

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba való kerülését követő hasznosításról 

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

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

tulajdonba való kerülését követő hasznosításról szóló „Beszámolót”. 

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

én megkötött „Szerződés” alapján a Tejcsarnok, és a Kossuth u. 37. szám alatti helyiség 

(17 m
2
) mint állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba került. 

A vagyonátadást követően a Kossuth u. 37. szám alatti Közösségi Ház épülete további 17 

m
2
 alapterületű helyiséggel bővült. Ezzel a térrel számos rendezvényt előkészítő 

tevékenységnek tudott az önkormányzat helyt adni, valamint ez a helyiség civil 

szervezetek részére is segítséget nyújt azzal, hogy a helyiségben lehetőség nyílik ügyeik 

intézésére, például a mozgáskorlátozottak fogadóórájának megtartására. 

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

terveinek megfelelően a továbbiakban is fenntartja, hogy közösségi tér biztosítására 

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

önkormányzat tulajdona, azzal összenyitható és bővíthető.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

5. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2012. július 1. naptól 2013. 

június 30. napjáig terjedő gázévre vonatkozó közös földgáz beszerzés lefolytatásával 

kapcsolatos együttműködési szándékról és a konzorciumhoz való csatlakozásáról 

     

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a döntést Bucsa Község 

Önkormányzata 2012. július 1. naptól 2013. június 30. napjáig terjedő gázévre vonatkozó 

közös földgáz beszerzés lefolytatásával kapcsolatos együttműködési szándékról és a 

konzorciumhoz való csatlakozásáról. 

Már az elmúlt két évben tagja volt Bucsa Község Önkormányzata a közös földgázbeszerzésre 

alakult szindikátusnak. A megyei önkormányzat gesztorságával zajlik a beszerzés. 

Lényegében nem változtak a feltételek a tavalyi évhez képest. Nyilatkoznia kell az 

önkormányzatnak arról, hogy újra részt kíván venni a közös földgázbeszerzésben.  

A műszakis kollegáknak lesz majd nagyobb feladat annak kidolgozása, hogy megfelelően 

tudja kalkulálni az igényeket, hiszen egy 10 %-nál többet nem lehet megspórolni, hiszen így 

is, úgy is ki kell fizetnie az önkormányzatnak. Bár az önkormányzat már több intézményében 

szeretne áttérni a vegyes tüzelésre. 

 

Juhász Sándor a Gazdasági Bizottság elnök: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja 

a képviselő-testületnek az önkormányzat közös földgázbeszerzésben való részvételét.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

 

Fenyődi Attila képviselő: A gáz minőségével kapcsolatosan vannak kifogásai, de biztosan 

mindenki észreveszi, hogy a gáz nem mindig egyforma minőségű.  
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy Bucsa Község Önkormányzata 

2012. július 2. naptól 2013. június 30. napjáig terjedő gázvére vonatkozó közös földgáz 

beszerzés lefolytatásával kapcsolatosan együttműködjön, és csatlakozzon a konzorciumhoz. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

18/2012. (02.27) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2012. július 1. naptól 2013. június 30. napjáig 

terjedő gázévre vonatkozó közös földgáz beszerzés lefolytatásával kapcsolatos 

együttműködési szándékról és a szindikátushoz való csatlakozásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 

2012. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig terjedő gázévre vonatkozóan a közös 

földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz, jóváhagyja az 1. melléklet szerinti 

Szindikátusi Szerződés tervezetet, és felhatalmazza Kláricz János polgármestert, hogy a 

Szindikátusi Szerződést aláírja és a közös földgáz beszerzés ügyében eljárjon. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2012. március 5. és folyamatos 

 

Elmegy Dr. Serester Zoltán képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 5-ről 4-re csökken, a 

szavazatok száma is 5-ről 4-re csökken 

 

6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitel keretének megújítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat folyószámla hitel keretének megújítását. 

Elmondta, hogy a CIB Bank már egy elvégzett egy előzetes hitelminősítési eljárást, amely az 

önkormányzat részére kedvezően alakult.  

Most az a megítélés, hogy ugyanolyan fedezetek, és ugyanolyan dokumentumok 

benyújtásával egy jóval gyorsabb bírálatról lesz szó, a fordulónap 2012. május 4. napja.  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy megbízza a Polgármestert, 

hogy a 60 millió forintos folyószámla hitelkeret megújításával kapcsolatosan a CIB Bank fel a 

szükséges dokumentumokat benyújtsa.  

 

A hitelkeretet nem javasolja csökkenteni, látva azt is, hogy milyen projekteket szeretne az 

önkormányzat megvalósítani.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitel 

keretének megújításával. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 



 10 

19/2012.(02.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitel keretének megújítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának a CIB 

Bank Zrt-vel megkötött folyószámlahitel szerződését, a számlavezető bankkal 2012. május 

4. napja lejártát követően 60.000.000 Ft értékben rendeli megkötni. 

A folyószámla szerződés fedezetének biztosítékául keretbiztosítási zálogszerződés 

megkötését hagyja jóvá az alábbi ingatlanokra:  

1. Bucsa, külterület 029/20 helyrajzi szám alatt felvett, legelő megnevezésű terület, 

2. Bucsa, belterület 397 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, 

Bocskai u. 6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 

3. Bucsa, belterület 546 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, 

Kossuth u. 2. szám alatt található, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 

4. Bucsa, belterület 714 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, 

Árpádsor 6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 

5. Bucsa, belterület 606 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Akácos 

u. 13. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan. 

Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, és Dr. Nagy Éva körjegyzőt a hitelkeret 

szerződés e határozat szerinti megkötésére, továbbá a szerződés megkötéséhez szükséges 

valamennyi jognyilatkozat Bucsa Község Önkormányzata nevében történő megtételére.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

  Dr. Nagy Éva körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

7. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Kft Üzleti Hitelkártya érvényességének 

meghosszabbítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Kft 

Üzleti Hitelkártya érvényességének meghosszabbítását. A BUCSA-ÉP Kft-nek van egy 

2.250.000 Ft-os hitelkártyája, amely nincs teljesen kihasználva, de a szerződés megújításához 

évenként döntést kell hozni a testületnek, mivel az önkormányzat a 100 %-os tulajdonában 

álló gazdasági társaság Üzleti Hitelkártyája mögött, mint kezes áll.  

 

Az ügyvezető jelezte, hogy továbbra is szükség van erre a hitelkártyára a folyó kiadások 

kiegyenlítésének biztosítására. A BUCSA-ÉP Kft a képviselő-testületi üléseken nem volt 

mostanában napirenden, mivel nem volt nagyobb probléma sem, különösebb támogatás 

kérése sem került sor.  

Olyan gondolatok vannak alakulóban, hogy Kertészsziget községben, vagy még esetleg 

Ecsegfalva községben is el szeretné látni a hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységet. 

Kertészszigetben 2013 január 1-jével indulhatna a szállítás, akkor telik le a másik szállítóval a 

szerződés. A szállításnak azonban még a hulladékgazdálkodási törvény változása is feltétele 

lehet, nem lehet még előre tudni, hogy hogyan alakítják a hulladékszállítók kötelezettségeit, 

feladatait. Bucsa Község Önkormányzatának mindenképpen előnyére válik az, hogy saját 

gazdasági társasága végzi a kommunális hulladék gyűjtését, illetve szállítását. Illetve az is 

nagyon kedvező, hogy közeli városba Karcagra tudják szállítani a hulladékot. Bucsának nem 

is kell másban gondolkodni, mint abban, hogy a BUCSA-ÉP Kft végezze ezt a feladatot. 

Semmi képpen nem javasolja a szolgáltató váltást, egy tisztán, átláthatóan gazdálkodó 

társaságot tudhat az önkormányzat magának, amelynek belelát a működésébe, és azt is látja, 

hogy konkrétan mik azok a költségek, amelyek valóban a szolgáltatást terhelik. A kft 

minimális profit mellett a folyamatos kiadásokat ki tudja egyenlíteni.  
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Füzesgyarmat várost említette még, ahonnan merült fel igény hulladék gyűjtésre és szállításra. 

 

Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: Füzesgyarmat Városban is elképzelhetőnek 

tartja a hulladékgyűjtést, de ahhoz tudni kell a tervezéshez, hogy milyen a lakosság fizetési 

intenzitása, milyen bevétellel számolhatna a kft.  

 

Kláricz János polgármester: Füzesgyarmaton nincs érvényesítve olyan a díjban alapdíj legyen 

megállapítva. Ha kisebb létszámú a család, akkor is ugyanannyit fizetnek, mint ahol többet 

szemetelnek, nagyobb létszámmal. Ha érkezik még tőlük jelzés, akkor a gyűjtés és a szállítás 

bevállalásához, azt is tudni kellene, hogy Karcag város mekkora mennyiségű hulladékot bír 

átvenni. 

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A karcagi hulladékgyűjtő telepnek úgy tudja, hogy 2020 évig 

van engedélye.  

Úgy gondolja, hogy a BUCSA-ÉP Kft el tudná látni Füzesgyarmat városban is a 

hulladékgyűjtést és szállítást, olyan még azon az áron is, hogy Bucsáról el kellene menni 

Füzesgyarmatra, és onnan Békéscsabára.  

 

Kláricz János polgármester: A füzesgyarmati kommunális hulladék elszállításával 

kapcsolatosan a későbbiekben még fognak beszélgetni.  

 

Visszatérve a BUCSA-ÉP Kft Üzleti Hitelkártya érvényességének megújításával 

kapcsolatosan kérte a határozat meghozatalát.  

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A CIB Bank Rt munkatársa jelezte, hogy a későbbiekben 

lehetséges, hogy nem is kell majd az önkormányzat kezessége.  

 

Megérkezik Biró Endre képviselő, így a jelenlévő képviselők számra 4-ről 5 főre nő, és a 

szavazatok száma is 4-ről 5-re nő. 

 

Megérkezik Dr. Serester Zoltán képviselő, így a jelenlévő képviselők számra 5 főről 6 főre 

szól, a szavazatok számra is 5-ről 6-ra nő. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e még kérdés, 

hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-ÉP 

Kft Üzleti Hitelkártya érvényességének meghosszabbításával egyetért.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

   20/2012.(02.27.) Képviselő-testületi határozat 

A BUCSA-ÉP Kft Üzleti Hitelkártya érvényességének meghosszabbítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a BUCSA-ÉP Kft gazdasági 

társaság 100 %-os tulajdonosa elhatározza a gazdasági társaság a CIB Bank Zrt-nél 

MasterCard Üzleti Hitelkártya igénylést nyújt be 2.250.000 Ft értékben, 2012. május 1. 

napjától egy évi lejáratra. 

Felhatalmazza Ifj. Gyarmati Imre ügyvezetőt és Kláricz János polgármestert a 
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hitelkérelem benyújtására, és e határozatnak megfelelő hitelszerződés aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető 

Határidő: 2012. április 30.   

 

Egyebek: 

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Javasolta, hogy az influenza megbetegedések miatt az óvodai 

és iskolai rendezvényeket tartsák meg későbbi időpontban. Egyre több gyermek betegedett 

meg az óvodások és a kisiskolások között. Ha a családban egy tag megkapja a többi családtag 

is megbetegszik, és egyre több szövődménnyel.  

 

Kláricz János polgármester: Ha a doktor úr szakmailag úgy ítéli meg, hogy ez indokolt, akkor 

fogja tolmácsolni az intézményvezető felé. Ezek érthető indokok, megköszönte a jelzést.  

 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Biró Endre képviselő: A játszótér nyitvatartásával kapcsolatosan szólt. Javasolta, hogy legyen 

a játszótéren egy megbízott személy, aki a játszóteret, és a hozzátartozó illemhelyet nyitja, 

zárja. Az illemhelyre szükség van a játszótéren. Kifogásolja azt is, hogy kutyát vigyenek be a 

játszótérre. Javasolja, hogy a játszótéren lévő homokot is cserélni kellene.  

 

Kláricz János polgármester: Azt biztosan tudja mondani, hogy az önkormányzat nem tud arra 

személyt biztosítani, aki a játszóteret nyitja és zárja, illetve az illemhelyet is felügyelné.   

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Amikor a játszótéren a mosdó nyitva volt egy hétvége alatt olyan 

állapotba került, amit jobb nem részletezni. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még valakinek hozzászólása? 

 

Mivel a nyilvános ülésen több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való 

szíves részvételét és az ülést 16,00 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

  polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


