Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
713-10/2016. iktatószám
10. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án
(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász
Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Harmati Gyula képviselők
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin jegyzőt,
valamint a jelenlévő vendégeket, előadókat és a pénzügyi ügyintézőt Balázs Ferencnét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van. Távol maradt 2 fő képviselő. A döntéshozatalban részt
vesz 5 fő képviselő.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló Bucsa község 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, és a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről
Előadó: Szalai Zoltán rendőr ezredes kapitányságvezető
2./ Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről Bucsa községet illetően
Előadó: Sebők János tű. őrnagy, parancsnok
3./ Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2015. évben végzett munkájáról
Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető
4./ A 2015. évről szóló Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
5./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
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7./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. költségvetési maradványának elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Tájékoztató a Bucsai Polgárvédők Egyesületének tevékenységéről
Előadó: Kiss István elnök
11./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan
kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják
el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy amíg megérkeznek az előadók, addig tárgyalja meg a testület
az 5. a 6. és a 7. napirendi pontot.
1. napirendi pont: (Meghívóban az 5. napirendi pont) Bucsa Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta, megkérdezte a bizottság elnökét, hogy
milyen véleményt alakítottak ki a bizottság tagjai.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta,
elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta Bucsa Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Az előirányzat módosításhoz
kapcsolódó írásos előterjesztés részletesen tartalmazza a 2015. évi költségvetés előirányzat
módosításainak szükségességét.
Megkérdezte a képviselőket, van-e szükség még valamilyen kiegészítésre, illetve van-e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel a képviselők részéről kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének előirányzat módosítását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság 9/2016.(V.25.) jóváhagyó
határozata alapján Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(III.13.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(III.13.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdésének helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. §
Az önkormányzat konszolidált költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2015. évi költségvetését az 1. melléklet
szerint
2 032 418 ezer forint költségvetési bevétellel,
2 032 418 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.”

2. §
A Ör. 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
A költségvetési bevételek
(1)
A Képviselő – testület az önkormányzat konszolidált 2015. évi költségvetési
bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja
meg:
I.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)

454 458

1. Önkormányzatok működési támogatásai

211 137

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁH-on belülről

243 321

II. Közhatalmi bevételek (B3)

27 298

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)

3

4 969

2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
3. Gépjárműadó

17 205
3 910

4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

23
1 191

III. Működési bevételek (B4)

60 008

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről (B6)

27 490

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)
V.

Felhalmozási bevételek (B5)

569 254
700

VI. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (B2)
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)
VIII. Finanszírozási bevételek

985 826
5 075
991 601
1 560 855
471 563

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések
2. Likviditási célú hite felvétele

6 722
83 813

3. Maradvány igénybevétele

381 028

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

2 032 418

3. §
Az Ör. 5. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§
A költségvetési kiadások

(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat konszolidált 2015. évi költségvetési kiadásainak,
működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban

I.

Személyi juttatások (K1)

253 076
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II.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

III. Dologi kiadás (K3)

151 817

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
V.

44 691

26 054

Egyéb működési célú kiadások (K5)

108 569

Működési tartalék

41 747

Működési kiadások összesen (K1-K5)

584 207

VI. Beruházások (K6)

1 185 514

Szennyvíz beruházás(KEOP)

1 116 564

Ingatlan vásárlás

200

Térfigyelő kamera

4 723

Háziorvosi rendelő eszközbeszerzés

921

Immateriális javak beszerzés (HÉSZ, számítógépes program)
Informatikai eszköz beszerzés (szünetmentes, monitor)
Tárgyi eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás)
Tárgyi eszközök beszerzése (KEOP szennyvízberuházás gépek))

1 590
118
9 734
15 000

Jármű beszerzés

7 950

Beruházás ÁFÁ-ja

28 714

VII. Felújítások(K7)

168 206

Alföldvíz Zrt. által végzett értéknövelő felújítás
Épületenergetikai fejlesztés (KEOP)

1 000
104 962

Óvoda fejlesztés pályázat felújítás része

23 884

Utak felújítása (közmunka program)

2 600

Felújítás ÁFÁ-ja

35 760

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

5 075

1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁH-n belülre

0

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

5

3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre
4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

0

5. Felhalmozási tartalék

0
1 358 795

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)
IX.

5 075

Finanszírozási kiadások (K9)

1 943 002
89 416

1. Értékpapírok vásárlása

0

2. ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Likviditási célú hitel törlesztése

5 603
83 813

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

2 032 418

4. §
Az Ör. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá
tartozó költségvetési szerve létszámát 2015. évre együttesen 212 főben állapítja meg az 5.
mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak tervezett bevont létszáma 268 fő.”

5. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2)A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3)A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.
(4)A Rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép.
(5)A Rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.2 melléklete lép.
(6)A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(7)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(8)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(9)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(10)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(11) A Rendelet 8.1 melléklete helyébe e rendelet 8.1 melléklete lép.
(12) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(13) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(14) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

6. §
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(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2016. május 26.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2016. május 27.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
2. napirendi pont: (Meghívóban az 6. napirendi pont) Bucsa Község Önkormányzat
2015. évi zárszámadásának elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadását.
Ezt az anyagot is tárgyalta a Gazdasági Bizottság. Megkérdezte a bizottság elnökét, hogy
milyen véleményt alakítottak ki a bizottság tagjai?
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta,
elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta Bucsa Község Önkormányzat
2015. évi zárszámadását.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van-e szükség
valamilyen kiegészítésre? Illetve amennyiben van, kéri a képviselőket tegyék meg
hozzászólásaikat.
Mivel a képviselők részéről kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi
zárszámadását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91.§ (1) bekezdés alapján a 2015. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
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1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szervére.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szerve
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
II. FEJEZET
Az önkormányzat 2015. évi konszolidált zárszámadása
3. §
Az önkormányzat konszolidált bevételei
(1)
Az önkormányzat konszolidált zárszámadási bevételeinek főösszege:
1 993 730 ezer Ft ezen belül: 451 929 ezer Ft Működési célú támogatás ÁH-on belülről,
24 047 ezer Ft Közhatalmi bevétellel,
54 616 ezer Ft Működési bevétellel,
1 578 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on
kívülről
700 ezer Ft Felhalmozási bevétellel
985 825 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről,
3 472 ezer Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on
kívülről
471 563 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg.
4.§
Az önkormányzat konszolidált kiadásai
(1)
Az önkormányzat konszolidált zárszámadási kiadásainak főösszege:
1 989 097 ezer Ft ezen belül: 251 927 ezer Ft Személyi juttatással,
44 404 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal,
151 679 ezer Ft Dologi kiadással,
26 054 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
66 822 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival,
1 185 514 ezer Ft Beruházási kiadásokkal,
168 206 ezer Ft Felújítási kiadásokkal,
5 075 ezer Ft Egyéb felhalmozási kiadással
89 416 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg.
5. §
Az önkormányzat konszolidált létszámkerete
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 212 főben
hagyja jóvá (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 184 fő.)
III. FEJEZET
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Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása
6. §.
(1)
a)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi zárszámadását:
1 991 096 ezer Ft bevétellel és ezen belül:
450 067 ezer Ft Működési célú támogatás ÁH-on belülről,
24 023 ezer Ft Közhatalmi bevétellel,
54 616 ezer Ft Működési bevétellel,
1 578 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on
kívülről
700 ezer Ft Felhalmozási bevétellel
985 825 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-on
belülről
3 472 ezer Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on
kívülről
470 815 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg.

b)

1 944 146 ezer Ft kiadással és ezen belül:
219 348 ezer Ft Személyi juttatással,
35 550 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal,
148 161 ezer Ft Dologi kiadással,
26 054 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
66 822ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival,
1 185 514 ezer Ft Beruházási kiadásokkal,
168 206 ezer Ft Felújítási kiadásokkal,
5 075 ezer Ft Egyéb felhalmozási kiadásokkal
89 416 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja

meg.
7. §
Az önkormányzat költségvetési létszámkerete
A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 200 főben hagyja jóvá (ebből
közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 184 fő)

(1)

IV. FEJEZET
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása
8.§
A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadását:

a) 45 708 ezer Ft bevétellel, és ezen belül:
1 862 ezer Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről bevétellel,
24 ezer Ft Közhatalmi bevétellel,
748 ezer Ft Maradvány igénybevétellel
43 074 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg
b) 44 951 ezer Ft kiadással, és ezen belül
32 579 ezer Ft Személyi juttatással,
8 854 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal,
3 518 ezer Ft Dologi kiadással állapítja meg.
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(1)

A Képviselő-testület a Közös Hivatal engedélyezett létszámát: 12 főben hagyja jóvá.
V. FEJEZET
A 2015. évi zárszámadást bemutató mellékletek
9.§

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló
6/2015. (III. 13.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
2. Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként
vállalt feladatok szerinti bontásban, a 4. melléklete és az 5. melléklete részletezi
a. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat
létszámát 2015. évre együttesen a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
b. Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését
a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
5. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a
rendelet 8. melléklete tartalmazza.
6. Az önkormányzat 2015. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint
felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás
részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
8. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
9. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
10. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő
eszközökről a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
11. Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 14. melléklete
tartalmazza.
12. Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 15. melléklete
tartalmazza.
13. Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
14. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
15. Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló
projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
16. Az Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatását a rendelet 19. melléklete
tartalmazza.
17. A Közös Hivatal 2015. évi maradvány kimutatását a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
18. A finanszírozási ütemterv a 21. melléklet.
VI. FEJEZET
A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok
10.§
A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról és a maradvány
jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét 30 napon belül írásban értesíteni kell.

VII. FEJEZET
Záró rendelkezések
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11.§
(1)

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Bucsa, 2016. május 26.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2016. május 27.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
3. napirendi pont: (Meghívóban a 7. napirendi pont) Bucsa Község Önkormányzat
2015. évi maradványának elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi maradványának elfogadását.
Ezt az anyagot is tárgyalta a Gazdasági Bizottság. Megkérdezte a bizottság elnökét, hogy
milyen véleményt alakítottak ki a bizottság tagjai?
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta,
elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta Bucsa Község Önkormányzat
2015. évi maradványát, amely feladattal terhelt.
Kláricz János polgármester: Kérte a jelenlévő Balázs Ferencné pénzügyi előadót, hogy a
maradvány összegéről szíveskedjen tájékoztatást adni.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi
maradványának összege: 3.876.916.- Ft, amely feladattal terhelt.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel a képviselők részéről kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi
maradványát elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
61/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetési maradványát 3.876.916 Ft-tal javasolja jóváhagyni, mely összeget feladattal
terhelten hagyja jóvá.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Határidő:
értelem szerint
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4. napirendi pont: (Meghívóban a 2. napirendi pont) Beszámoló a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről Bucsa községet
illetően
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót (Bucsa községet érintően).
Köszöntötte az ülésen megjelent Sebők János tűzoltó ezredest, és felkérte a beszámoló
megtartására.
Sebők János tűzoltó ezredes: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, polgármester urat, és a
jelenlévő vendégeket. Bemutatkozott: Sebők János tűzoltó őrnagy 2012 év április 1-je óta a
karcagi tűzoltóság parancsnoka. A beszámolóhoz pár gondolatot hozzáfűzne. A tűzoltóság
működési területe 11 településre terjed ki, beleértve Bucsát is, valamint kettő önkormányzati
tűzoltóparancsnokság felett gyakorolnak szakmai felügyeletet (Kisújszállás és Kunhegyes).
2015 év végén a parancsnokság létszáma 49 fő volt, az átlagéletekor 37 év, az átlag szolgálati
viszonya az állománynak 11 év volt. Rendelkeznek gépjárműfecskendővel, vízszállító
gépjárművel, műszaki mentőszerrel, és egy tűzoltást vezető gépjárművel. A készenléti
szolgálatot 24-48 órás munkarendben látják el. Három csoport váltásban. Az események
vonatkozásában folyamatos csökkenés látható az elmúlt években, szinte minden területen, ez
nagyon jó mindenki részére. Összességében az átlagosnál melegebb volt az időjárás, a csapadék
mennyiség a térségre vonatkozóan kiegyensúlyozottabb volt. A karcagi tűzoltóparancsokság
2015 évben 173 alkalommal avatkozott be valamilyen szinten, Bucsát illetően ez összesen 7
esetet jelent, ami az esetek 4 %-a. Tűzeset során 1 főt, műszaki mentés során 17 főt kellett
megmenteni, állatmentésre 4 alkalommal került sor, elemi kár 7 esetben volt, 13 esetben
vízkárelhárításra kellett vonulni. 2015 évben három nagyobb káreseménye volt a
parancsnokságnak.
Bucsa községben 7 esemény volt, tűzeset 4 volt, műszaki mentés pedig 3 volt.
A négy tűzeset közül egy a Munkácsy utcában lakóházban történt, egy másik esetben a Bartók
Béla egy beépítetlen telken, kerítés nélküli ingatlanon száraz fú és cserje égett, valamint a Dobó
utcában szintén egy ingatlanban volt tűzeset, mire a tűzoltók kiérkeztek a lakók el tudták hagyni
az épületet.
Három műszaki mentésre került, sor, volt jelzés szénmonoxid érzékelő jelzésre, ahol személyi
sérülés nem volt, illetve holttestet találtak a Berettyóban, illetve baleset volt a 11-es km
szelvénynél, ahol egy gépjármű fának csapódott.
Nem volt túl mozgalmas az év, azonban az előző évekhez képest nem jelentős a változás.
44 db jóváhagyott műszaki mentési tervvel rendelkezik a tűzoltóság, sokat gyakorlatoznak, itt
Bucsán is volt 2015 április hónapban gyakorlat a Művelődési Házban.
Bármilyen esemény történik a tűzoltóságon az továbbításra kerül a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak, és az megjelenik a honlapjukon.
Megköszönte, hogy meghallgatták, ha van kérdés, szívesen válaszol a beszámoló kapcsán is, és
az elhangzottak kapcsán is. Jó a kapcsolat az önkormányzattal.
Kláricz János polgármester: Megköszönte az írásos anyag szóbeli kiegészítését, nagy öröm,
hogy tűzoltóság is úgy ítéli, hogy csökkenő tendenciát mutatnak az események. Reméli, hogy
ez a jövőben is így marad.
Megkérdezte, van-e még a képviselőknek kérdése, hozzászólása?

12

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy van olyan szabályzat, a tűzoltóságnak, vagy
az önkormányzatnak, ami előírja, hogy évente be kell számolni a tűzoltóságnak a testület felé?
Sebők János tűzoltó őrnagy: A tűzvédelmi törvény szerint kell évente beszámolni, vannak olyan
önkormányzatok, akik nem igénylik, hogy részt vegyenek a képviselő-testületi ülésen, de a
beszámolót oda is megküldik minden évben.
Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a választ, és nyilván ha nem teher ez, a
továbbiakban is tisztelettel megköszöni a hozzáállást, és a precíz anyagot, tájékoztatást.
Kláricz János polgármester: Megköszönte, és mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte,
aki elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
62/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló elfogadása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről Bucsa községet illetően
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletében
szereplő a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: (Meghívóban a 3. napirendi pont) Beszámoló a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2015. évben végzett hatósági munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót.
Az ülésre Majoros Zsolt tűzoltó alezredes tudott eljönni, akit köszöntött.
Majoros Zsolt tűzoltó alezredes: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, polgármester urat,
valamint a jelenlévő vendégeket. A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Polgári
Védelmi Felügyelője, 2014 évben került át Szeghalomra korábbi szolgálati helyéről.
Összefoglalva az írásos anyagot elmondta, hogy a kirendeltség három járásban rendelkezik
illetékességi területtel, a Szeghalmi a Gyomaendrődi, és a Szarvasi Járásban, összesen 81000
ember mindennapi életének biztonságáért felel a kirendeltség. Bucsa község a
katasztrófavédelmi besorolását illetően II-es besorolásban van, a hármas skálán pont középen
van, közepesen veszélyeztetett település. Veszélyeztetettségi forrásként első sorban a belvíz, és
a közlekedés problémáit sorolnák ide veszélyforrásként.
A polgárvédelmi szakterület már régóta vezet egy hatóságvédelmi adattárat, ebben következett
be egy változás 2011 évben, mert létrehoztak egy online zárt elérhető felületet, ahová a korábbi
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adatszolgáltatások feltöltésre kerültek. Fontos ez azért, mert a 2011 évi jogszabályi változásokat
követően 2012 év január 1-jétől, ha az országban valakit átvezényelnek, akkor is minden
információ elérhető a felületen a védelmi igazgatás számára. A községnek van közbiztonsági
felelőse, aki a szükséges végzettséggel rendelkezik, Ifj. Gyarmati Imre, akinek a munkájával
meg vannak elégedve.
2010 év novemberében megtörtént a település a műszaki, kárfelmérési és egészségügyi
egységének szakkiképzése. Végrehajtották a település riasztási egységének a gyakorlatát. Ezzel
eleget tettek a törvényben foglalt gyakorlati oktatási kötelezettségnek.
Bucsa település esetében kiemelné a mentőcsoportban való részvételt, a Sárrét
Mentőcsoportnak Bucsa település is tagja, maga a polgármester úr is. A tavalyi évben sikeres
pályázatok útján szivattyúkat, láncfűrészeket, áramfejlesztőket, ezeket a mentőcsoportoknak a
használatára tudják bocsátani.
Az igazgatóság végzett polgári védelmi ellenőrzéseket a településeket, ezek szezonális
jellegűek, a tavaszi időszakban felkészülés jellegű belvízvédelmi ellenőrzéseket, illetve az őszi
időszakban. Összesített megállapítás az, hogy a csapadékvízelvezető hálózatot rendben találták.
Most zajlik a településen egy szennyvízberuházás, ez a belvízre jó hatással szokott lenni, mert
az könnyebben leszivárog a víz az első vízzáró réteg alá. mivel az altalaj megmozgatásra kerül.
2013-2014 óta kiemelt figyelmet fordít a katasztrófavédelem a hulladékgazdálkodásra, ezen a
fórumon is kéri, hogy bármilyen probléma merül fel, ezt jelezzék a szeghalmi kirendeltség felé.
A települési szirénát ellenőrizték. Átfogó vizsgálat volt a két iskolában, mindkét épület a
tűzvédelmi szabályoknak megfelelt. Valamint a Fenyődi Panziót vizsgálták, az is megfelelt.
Aktívan részt vesz az igazgatóság a lakosság tájékoztatásában. A mezőgazdasági gépszemlén
is jelen volt az igazgatóság.
Amennyiben kérdés merül fel, azt szíveskedjenek a képviselők feltenni.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás?
Pap-Szabó Katalin jegyző: A kertészszigeti önkormányzat testületi ülésén Túri János
tűzoltóparancsnok említette, hogy kapott a tűzoltóság egy új fecskendőt. Megkérdezte, hogy a
bucsai falunapra kihoznák-e bemutatni ezt az eszközt, előzetes írásbeli kéréssel?
Majoros Zsolt tűzoltó alezredes: Egy új, 4000 liter víz szállítására alkalmas fecskendőt kapott
a szeghalmi tűzoltóság, várják a rendszerbe állítását. A füzesgyarmati gyermeknapra is egy
bemutató jelleggel át fogják vinni. Tolmácsolni fogja a kérést.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a részletes kiegészítést, és tájékoztatást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a beszámolóval
kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évben végzett hatósági munkájáról készült
beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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63/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló elfogadása a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évben végzett hatósági munkájáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletében
szereplő beszámolót a Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évben végzett hatósági munkájáról.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A 2015. évről szóló gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a 2015. évről szóló
gyermekvédelmi beszámoló elfogadását.
Köszöntötte az ülésen megjelent vendégeket, előadókat a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat vezetőjét Márki Tibornét, valamint a védőnőt Szalainé Milánkovics Évát.
A beszámolót a jegyző terjeszti elő, az írásos anyagot mindenki megkapta, amely részletes
információt mutat be a 2015 évről szóló gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatosan.
Megkérdezte a beszámolót elkészítő munkatársakat, hogy szeretnék-e kiegészíteni a
beszámolót?
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: A beszámolót most nem egyedül készítette, mivel két
védőnő gyakornokkal is együttdolgozott az elmúlt időben. Az egyik kolleganő Karcagon, a
másik Kisújszálláson fog majd gyakorlati idő letöltése után dolgozni.
Földesi Györgyné képviselő: A beszámoló nagyon komoly anyag, szépen összetett. gyönyörűen
összefésült, és a legdrágább kinccsel, a gyerekekkel foglalkozik. Óvodától, iskolától,
gyermekvédelmi szolgálattól, védőnőtől összefésült anyag. Továbbra is jó munkát kíván,
kívánja, hogy őrizzék ezek a munkatársak továbbra is a gyerekeket.
Faluházi Sándor képviselő: A terhes gondozásnál elég sok egészségügyi problémával járó
terhességről beszél a védőnő, lehet-e tudni, hogy melyek ezek a problémák.
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Sajnos az a helyzet, ha van 10 várandós, akkor abból 8-9
várandós veszélyeztett, vagy egészségügyi, vagy környezeti okok miatt. Vannak köztük
olyanok is, amelyek csak nagyobb figyelmet érdemelnek, de nem veszélyeztetik a születendő
gyermeket. Van olyan is, amelyek egy korábbi problémából adódnak, korábbi császármetszés,
vagy volt már vetélés, vagy van egy eredeti meglévő betegség, illetve a várandósság alatt alakul
ki, pl. egy cukorbetegség. 35 év felett már fokozottan kell a várandósokat gondozni. Ebből
adódik az, hogy magas a számuk a veszélyeztetett terheseknek. Nem fiatalodnak a kismamák,
egyre idősebben vállalják az első gyereket, még később a másodikat. A csecsemők között
azonban már nem lesz akkora ez az arány, ha a szülő a terhessége alatt veszélyeztetett volt. A
gyerekek között az egészségügyi problémából adódó veszélyeztetettség annyira nem túlzó. A
szociális veszélyeztetettség általában azért megmarad. A gyerekek között az egészségügyi
okból való veszélyeztetettség a gyerekek harmada, felénél áll fenn a későbbiekben.
Faluházi Sándor képviselő: A beszámolóban a fizikai bántalmazás részhez lenne kérdése? Elég
sok gyerek beleesik ebbe a kategóriába, de az anyagban később olvasta, hogy mit jelent ez a
fizikai bántalmazás, mert ebben az is benne van, ha a szülők veszekednek, de jó lenne ha egy
sem lenne.
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Márki Tiborné a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője: Elmondta, hogy a tavalyi
évben nem volt a konkrét fizikai bántalmazás, de érzelmi bántalmazások előfordulnak.
Megromlik a szülők között a kapcsolat, konfliktusok alakulnak ki, ez mind a kiskorúak
veszélyeztetése is, mert fültanúja, elszenvedője a gyermek.
Az előző évekhez képest kevesebb eset volt. Testi fenyítéssel járó fizikai bántalmazás nem volt.
Földesi Györgyné képviselő: Nagyon nehéz, és komoly téma, és mennyi minden esetleg még
nem is derül ki, de mi lenne, ha nem lenne ez a szakma. Tenni kell továbbra is a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat munkatársainak a dolgát. Minden tökéletes sosem lesz.
Az elkészült anyag nagyon szép.
Kláricz János polgármester: Január 1-jétől a kormány részéről olyan döntés született, hogy a
járási központban hoztak létre koordináló szervezeteket, amelyek működése nem kellően
hatékony. Innen Bucsáról is bement egy munkatárs, de már fel is mondott.
Olyan dolgokat tapasztalt az elmúlt fél évben, amik az eddigi nagy szociális intézményben
működő gyermekvédelmi struktúra intézményben sokkal hatékonyabban működött, bizonyos
esetekben a felelős kutatására nagyobb hangsúlyt fektettek, mint magára a feladat ellátására.
Több helyen elmondta már, de még el is fogja mondani, hogy az átszervezés nem hatékony.
A médiában is hallanak hasonló híreket.
Mogyorósi Anikó képviselő: Minden átalakulás és nehézség ellenére is jól működik a
kapcsolattartás és minden gyermek és minden család fontos. Minden a helyén van kezelve.
A Szociális Kerekasztal működött a községben. Javasolja, hogy újra hívják össze ezt a fórumot.
Kláricz János polgármester: A polgármester is kezdeményezheti a Szociális Kerekasztal
összehívását, le kell követni a változásokat, bár a kerekasztal nélkül is tökéletesen meg van a
kommunikáció. A kerekasztalnak a hétköznapi dolgoktól elszakadva ki lehet dolgokat
elemezni, és le lehetne vonni következtetéseket. Most nincs mit a kerekasztalnak kielemeznie.
Ha a változások végbe mennek és állandósulnak, akkor egy idő után már lesz annyi kellő
tapasztalata a szakembereknek is, és a Szociális Kerekasztal résztvevőinek is, hogy ilyen fórum
keretében tartanak beszélgetést.
A Szociális Kerekasztalnak jogosítványai nincsenek, csak olyan beszélgetéseket folytat,
amelyek adott szituációban fontosak lehetnek. A Kerekasztal véleményét nyilván kikérhetik.
Márki Tiborné a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője: A változások még értek
véget, a gyerekvédelemben is várhatóak változások. Egy-egy véletlenül kiválasztott településen
folytatnak felméréseket, szeretnék látni az átalakítás előnyét, és a hibáját. Az idősellátásban is
lesznek változások.
Kláricz János polgármester: Még biztosan sokat fognak erről beszélni.
Márki Tiborné a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője: Az alapellátásban
dolgozóknak nincs semmilyen eszköz a kezükbe. A központok speciális szolgáltatásokat
biztosítanának, azoknak a településeknek, akik szegényesebben vannak ellátva. Nincs jogász,
mediátor, nincsenek szakemberek, akik helyben orvosolnák a problémákat.
A házi segítségnyújtás átalakítása már megtörtént, most a nappali ellátás fog változni.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a beszámolót, megkérdezte a képviselőket, van-e
még kérdés, hozzászólása?
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2015. évről szóló gyermekvédelmi beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
64/2016.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2015. évről szóló gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évről készült „A gyermekek
védelméről szóló beszámolót” a melléklet szerint fogadja el.
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
Megérkezik Fenyődi Attila Béla alpolgármester, így a jelenlévő képviselők száma 5 főről 6 főre
emelkedik, a szavaztok száma is 5-ről 6-ra nő.
7. napirendi pont: Beszámoló Bucsa község 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, és a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a beszámolót Bucsa
község 2015. évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Köszöntötte az ülésen Szalai Zoltánt, a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetőjét, megköszönte
az írásos anyagot, melyet a képviselők is megkaptak.
Szalai Zoltán rendőr ezredes, kapitányságvezető: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az írásos
anyag egy központi előírásnak kell hogy megfeleljen, és csak ezeket az adatokat tartalmazhatja.
A beszámoló tehát egy egységes országos szintnek megfelelő forma. A leglényegesebb
számadatokat tartalmazza. Bucsa község közbiztonsága hasonló szinten áll a tavalyi évhez
viszonyítva. Ahhoz képest, hogy a szomszéd megye szomszéd városában komolyabb gondok
vannak, ahhoz képest Bucsán a közbiztonság jónak mondható.
Közlekedés kapcsán azt lehet elmondani, hogy az utak felújítás alatt is voltak, ahhoz képest
nem volt halálos közlekedési baleset, összesen három baleset volt, ami valamilyen szinten
elfogadható. Fontos, hogy be legyen kötve a biztonsági öv, és ne hajtsanak gyorsan a vezetők.
Ha az utakat nézik, akkor a kátyúkról szokták a közútkezelőt értesíteni, nem minden esetben,
de történt előrehaladás, bár a felező vonalat nem festették fel.
Annak ellenére, hogy sok fa van az út mellett, nem sok az a balesetszám, ami történt.
Várja a képviselők kérdéseit, hozzászólásait, de elmondja mégegyszer, hogy Bucsának jó a
közbiztonsága.
Hallotta az előző beszámolót, mindenki arra törekszik, hogy biztonságban éljen, és a maga
részéről is elmondhatja, hogy jó az együttműködés a Családsegítő Szolgálattal.
Megköszönte mindenki segítségét, a képviselő-testület, az önkormányzat, a polgármester úr, és
a polgárőrök segítségét. A rendőri létszám vonatkozásában elmondta, hogy továbbra is két
körzeti megbízott létszám lesz Bucsán.
A tiszti létszám azonban nagyon kevés, átáramlás volt Karcag irányába, majd visszafelé is.
Megköszöni megegyszer mindenkinek a segítségét, kéri, hogy minél gyorsabban jelezzenek
egy-egy ügyben, minél kevesebb idő telik el, annál hatékonyabban tudnak segíteni.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a beszámolót.
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Juhász Sándor képviselő gratulált a kapitányságvezető úrnak az ezredesi kinevezéséhez.
Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a fiatalok körében most milyen hírek vannak a
drog kérdéssel kapcsolatosan? Mit lehet tudni, esetleg konkrét bejelentések alapján alakult-e ki
valami?
Szalai Zoltán kapitányságvezető: A helyzet nem romlott, de nem is javult. A pszichoaktív
anyagokból nagyon sokat gyártanak, egy napra akár több fél drog megjelenése is várható. Azok,
akik értenek hozzá, azok tudnak az interneten rendelni, és tudják fogyasztani. Annyi előrelépés
jogi szinten van, hogy könnyebb szankcionálni, azt a ki fogyasztja, mert szabálysértésnek
minősül. Olcsón megkapják, roppant hatékonyak, igazából nem hozzák azt a tünetet, mint az
alkohol, nagyon veszélyesek. Ezen a területen a szülőket is fel kellene világosítani.
Aki eddig fogyasztotta, ezután is fogja fogyasztani, a hatás majd akkor fog megnyilvánulni, ha
esetleg gyerekvállalás lesz, de ezt az orvosok sem nagyon tudják előre. Elmondható azonban,
hogy nincsenek hatalmas méretek Bucsán.
A szeghalmi kapitányság vonatkozásában az elmúlt évben két terjesztőt fogtak el, nyilván az
lenne a legjobb ha a terjesztőket tudnák kivonni a forgalomból.
A klasszikus drogok nagy mennyiségben nincsenek jelen a területen és nem is jellemzőek.
Inkább ezek a pszichoaktív anyagok. Sokat jelent a baráti kör, a család, a nevelés.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kapitányságvezető tájékoztatását. Megkérdezte a
képviselőket, van-e még további kérdés, hozzászólás?
Földesi Györgyné képviselő: Nagyszerűen elkészített anyag, nincs benne több információ mint
amit át lehet adni, de minden benne van amire szükség van. Összetett és szép anyag, foglalkozik
a közbiztonsággal, különösen a közlekedés közbiztonságával, és a célkitűzések is benne
vannak. Megkérdezte, hogy évenként kell beszámolót tartani az önkormányzat részére, mert ha
jól mennek a dolgok, akkor talán nem terhelné az önkormányzat a rendőrséget évenként és
elegendő lenne két évenként tartani beszámolót.
Megköszöni a kiegészítésre adott választ, és tisztelettel elfogadja a beszámolót.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat részéről szeretné kérni a kapitány úrtól évenkénti
beszámolót, és találkozást a képviselőkkel. Nyilván érti a felvetést, a településen rend van, és
jó a közbiztonság, de javasolja, hogy jövőre is találkozzanak ilyen formában.
Szalai Zoltán kapitányságvezető: A rendőrségi törvény azt mondja, hogy a rendőrség az
önkormányzat részére beszámol. Még azt sem tűzi ki, hogy évente, vagy negyedévente. Ha
probléma van, azonnal meg kell beszélni, felkérésre évente beszámolnak, de nem terhelik a
testületet, ha nem kérik. Például Szeghalom Város Önkormányzata nem kérte minden évben a
beszámolót. Látják, hogy jó a közbiztonság. A beszámolót részletesebben a bizottsági ülésen
szokták megvitatni, a testületi ülésen már formális, de ott is mindent részletesen megbeszélnek,
akár az úthibát, akár a segítségnyújtást. Legfontosabb, hogy a kommunikáció jól működjön.
Földesi Györgyné képviselő: Örömmel hallja a beszámolót, attól függetlenül, hogy hallanak
lakossági problémákat, és panaszokat. Azonban vannak olyan esetek, amikor egy-egy eset nem
is rendőrségi ügy, hanem jegyzői hatáskör. A falu lakosságán is múlik, hogy egy-egy illetlen
esetet hogyan kezelnek. Teret ad-e azoknak akik nem megfelelően viselkednek.
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, kiegészítéseket, válaszadásokat,
és a kapitányúrnak is a kötött keretek mellett a részletes tájékoztatást.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a beszámolót
Bucsa község 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
65/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló Bucsa község 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, és a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletében
szereplő beszámolót Bucsa község 2015. évi közbiztonsági helyzetéről, és a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásának
megtárgyalása és elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP
Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása.
Jelen van Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető.
A Gazdasági Bizottság véleményezte a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodását.
Megkérte Földesi Györgynét a bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni az anyaggal
kapcsolatban mi volt az álláspont.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a BUCSAÉP Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és azt a képviselő-testület felé
is elfogadásra javasolta.
Kláricz János polgármester: Megköszönte, hogy a bizottság a beszámolót támogatta,
lényegében annak tudatában beszélte át gördülékenyen a bizottság is a 2015. évi gazdálkodásról
szóló beszámolót, mert tudják, hogy a kft a feladat megszűnés után még nagyobb vizsgálat alá
fog kerülni.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A Felügyelő Bizottság is tárgyalta a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft
2015. évi gazdálkodását, és arra a megállapodásra jutott, hogy a közszolgáltatás átalakulása
után nem javasolja a kft további működését. A számlázással kapcsolatosan is óriási problémákat
lehet érezni. A hulladékkezelő honlapján az olvasható, hogy ő számláz a lakosoknak, ezzel
kapcsolatosan egy kérdőívet küldött ki a kft-nek, melyet június 30-ig kell beadni. Ennek a
számlázásnak azonban átfutási ideje van, és egyéb részleteinek kidolgozása is szükséges még.
Kláricz János polgármester: Ez a dolog még nem kiforrott, az önkormányzat most is helytáll a
kft helyett. Egy éve látszik, hogy egyfajta átalakulás küszöbén állnak, az a legfontosabb, hogy
a szolgáltatás területén eldőljön, és a döntés megszülessen, az önkormányzat már letette voksát
a DAREH mellett, azonban ott sincs előrelépés, mert a ma a DAREH is ülésezett volna, de
határozatképtelenség miatt elmaradt az ülés. Azt már látja az önkormányzat, hogy a saját kft19

én keresztül nem fog tudni működni a hulladékszállítás. Ha majd lesz egy konkrét előrelépés,
akkor fogják tudni tájékoztatni a képviselő-testületet. Most még a médiából értesültek csak.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Az április díjat még a kft számlázza ki, de ezzel kapcsolatosan
semmi más értesítést nem kaptak, pedig a Köztisztasági Egyesületnek is tagja.
Földesi Györgyné képviselő: A tegnapi napon nem ez volt a legfontosabb probléma, hanem a
kft 25 millió forintos kötelezettsége, és a 15 millió forintos lakossági kintlévőség, illetve a 3,7
millió forint idei veszteség, ami göngyölítve adja ki a 25 millió forintot. Most pontosan semmit
nem tudnak, azt sem, hogy a DAREH miért áll? Talán nem biztos, hogy megkapja a szállítás
lehetőségét?
Kláricz János polgármester: Megköszönte azt, hogy a kft beszámolóját elfogadásra javasolja a bizottság,
és megköszönte a hozzászólásokat is.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a BUCSA-ÉP Nonprofit
Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
66/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló elfogadása a BUCSA-ÉP Kft 2015. évi gazdálkodásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft 2015. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszeg 22.478 eFt eszköz és
forrásoldallal megegyezően, a mérleg szerinti eredmény - 3.431eFt, elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Ifj.Gyarmati Imre ügyvezető
Határidő: 2016. május 31.
9. napirendi pont. A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásának
megtárgyalása és elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Bucsai
Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalását és elfogadását.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, a bizottság hogyan véleményezte a beszámolót?
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta,
elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, kérte a Képviselő-testület tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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67/2016. (V.26.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsai Kábeltelevízió Kft
2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Tájékoztató a Bucsai Polgárvédők Egyesületének tevékenységéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a Bucsai Polgárvédők
Egyesületének tevékenységéről szóló tájékoztatást. Azért esett a választás erre az egyesületre,
mert a rendőséggel is együttműködnek. Van egy nagyon aktív 8-10 fős állomány. Az egyik
legaktívabb civil szervezet, akik tevékenykednek a községben megtartott rendezvényeken.
Akár felkérésre, akár felkérés nélkül is jönnek és segítenek. Az önkormányzattól most
támogatást nem kapnak. Odafigyelnek a temetőre is, ahol hamarosan elkészül minden oldalról
a kerítés. A polgárőrség vagyonmegőrző, rendmegőrző szerepe töretlen, és a lakosok is
maximálisan elfogadják őket. Javasolni fogja, hogy részükre a későbbiekben valamennyi
üzemanyag hozzájárulást állapítsanak meg. Reméli, hogy még sokáig el fogják látni ezt a
feladatot a községben.
Mogyorósi Anikó képviselő: A polgárőrök működésének is köszönhető, hogy ilyen a
közbiztonság, és a kamerarendszer is nagyon nagy szerepet játszik ebben.
A múltkor szó volt róla, hogy gépjárművet is kaptak, ami szintén nagy segítség számukra.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást, kérte, hogy fogadják el a Bucsai
Polgárőr Egyesült tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
68/2016. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsai Polgárőr Egyesület
tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Felelős: Kláricz János polgármester
Kiss István az egyesület elnöke
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: Szemléletformálási program keretében benyújtásra kerülő
pályázat beadásával kapcsolatos döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a
szemléletformálási program keretében benyújtásra kerülő pályázat beadásával kapcsolatos
döntést meghozatalát.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül pályázati kiírás jelent
meg, „Szemléletformálási programok elnevezéssel”, amelynek célja az, hogy a legszélesebb
körben kell tudatosítva legyen a fenntarthatóság értékrendje, ismertté tenni az energiatudatos
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fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait.
A pályázat keretében helyi önkormányzatok is nyújthatnak be támogatás iránti kérelmet. A
pályázati támogatás felhasználása tekintetében a legfontosabb cél az, hogy ún. „soft”
módszerekkel tudatosításra kerüljön az elérendő célcsoport tekintetében az energiatudatos
fogyasztói szemlélet. A pályázat eszközei a célcsoport közvetlen elérését szolgáló
kommunikációs csatornák lennének, ennek keretében főleg az infokommunikációs eszközök
használata a javasolt, azonban további megvalósítható tevékenység az ún. workshop-ok
szervezése, a rendezvényeken történő megjelenés intézményi, települési, illetve több
településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és
lebonyolítása.
A pályázat 100 %-ban támogatott, annak előkészítése Önkormányzatunk tekintetében fizetési
kötelezettséget nem keletkeztet.
Megkérdezte a képviselőket, van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, és hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a
KEHOP-5.4.1 azonosító számú, Szemléletformálási programok elnevezésű pályázati
felhívásra.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
69/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat
Szemléletformálási programok keretében benyújtásra kerülő pályázatról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a KEHOP-5.4.1 azonosító számú,
Szemléletformálási programok elnevezésű pályázat felhívásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, illetve annak
támogatása esetén a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. június 6.
Felelős:
Kláricz János polgármester
12. napirendi pont: Az orvosok iparűzési adó mentességével kapcsolatos döntés
meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az orvosok iparűzési adó mentességével kapcsolatos
döntés meghozatalát. Szeretné kérni, hogy a mai testületi ülésen szülessen határozat arról, hogy
mi is legyen a későbbiekben a jegyzőnek és a munkaszervezetnek a feladata. Amennyiben
döntés születik a mentesség biztosításáról, akkor az mindenkire fog vonatkozni, aki
vállalkozásban végzi a tevékenységét, úgy a háziorvosokra, mint a fogorvosra, vagy a
vállalkozási formában működő védőnőre is, akkor a munkát el kell kezdeni. Elindul egy hosszas
folyamat, mert döntés előtt a rendelettervezetet a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Iroda irányába el kell juttatni. Részletes leírás áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy milyen
folyamat előzi meg a rendelet bevezetését, és milyen támogatásnak minősül ez a támogatási
forma („deminimis”).
A testület fel tudja azt mérni, és kellő komolysággal végig tudja gondolni, hogy a döntésnek a
település jövőbeni életében milyen hatásai lesznek. Most egy háziorvos működik
vállalkozásban, a későbbiekben pedig kettő lesz. Összegezve az elhangzottakat, és a várható
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feladatokat, a döntés megszületését követően tájékoztatni fogja a doktornőt, valamint
nyilatkoztatja, hogy a feltételek mellett fenntartja-e kérelmét a doktornő?
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az előző testületi ülésen tájékoztatást kapott a képviselő-testület
arról, hogy a háziorvosok jelenleg is kapnak megállapodás keretében visszatérítés formájában
támogatást. A kérdés, hogy a későbbiekben is ebben a formában nyújtson támogatást az
önkormányzat, illetve a másik verzió az, ha a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy rendeleti
szinten szabályozza a háziorvosok iparűzési adó mentességével kapcsolatos rendelet
módosítását.
Földesi Györgyné képviselő: Az áprilisi ülésen már beszélgetett a képviselő-testület a
mentességgel kapcsolatosan, a részletekről, a feltételekről.
Most a kérdés az, hogy a jelenlegi megállapodás alapján, illetve rendelet módosítással kapjanak
mentességet a háziorvosok. A megállapodás alapján nyújtott támogatás támadható, javasolja,
hogy a törvény alapján adható mentességet nyújtsa a testület, ez utóbbival ért egyet, erre szavaz.
Kláricz János polgármester: Ha a képviselők is úgy gondolják, és egyetértenek javasolja, hogy
az iparűzési adó rendelet módosításával bízzák meg a jegyzőt.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A mentesség biztosítása jelentős többlet adminisztrációt ró mind a
háziorvosra mind az adóhatóságra. Továbbá a kedvezményként meg nem fizetett adót igazoltan
csak a praxis fejlesztésére lehet fordítani. A rendelet tervezetet addig nem lehet a testület elé
terjeszteni, amíg azt a Miniszterelnökség nem vizsgálta, ez időbe telik. De természetesen nem
okoz gondot.
Faluházi Sándor képviselő: Eddig is megkapta a doktornő a támogatást, de nincs ellene, hogy
rendeleti szinten legyen szabályozva ez a fajta kedvezmény.
Juhász Sándor képviselő: Egyetért a rendelet módosítással.
Mogyorósi Anikó képviselő: Egyetért a rendelet módosítással.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a
testület felkéri a jegyzőt a helyi iparűzési adó rendelet módosítására, akként, hogy az orvosok
mentesek legyenek az iparűzési adó megfizetése alól.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
70/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat
Az orvosok iparűzési adó mentességével kapcsolatos döntés meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a helyi iparűzési adó rendelet
módosításra, az orvosok iparűzési adó mentessége rendeletbe foglalásával. A rendelet módosítással
kapcsolatos előzetes véleményezési folyamatok lefolytatásával.
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: 2016. december 20.
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a TOP-4.1.1-15 azonosító számú

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű felhívásra benyújtott pályázat
hiánypótlása végett hozzanak döntést a „Korszerű egészségügyi alapellátás feltételeinek
megteremtése Bucsán” elnevezésű pályázattal kapcsolatosan.
A projekt ingatlankiváltást tartalmaz az 5527 Bucsa Kossuth tér 2. alatt. Az új ingatlan értéke
nettó 2 519 685,- Ft (bruttó 3 200 000,- Ft), a felhívás projekt a teljes költségvetésének 2%-ig
engedi az ingatlan vételárát elszámolni, mely jelen esetben nettó 1.144.109,- Ft (bruttó
1 453.018,-Ft). A fennmaradó el nem számolható bruttó 1.746.982,-Ft-ot, illetve az
elszámolható önerő mértékét az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza a 2016. évi
felhalmozási bevételének a terhére.
Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek a döntést meghozni. Aki egyetért azzal,
hogy a TOP-4.1.1-15 azonosító számú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
elnevezésű felhívásra benyújtott pályázat hiánypótlásaként az önkormányzat 1.746.982.-Ft-ot
saját költségvetéséből finanszíroz.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
71/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat
A TOP-4.1.1-15 azonosító számú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
elnevezésű felhívásra „Korszerű egészségügyi alapellátás feltételeinek megteremtése
Bucsán” elnevezésű pályázat hiánypótlása
Bucsa Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-4.1.1-15 azonosító számú
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű felhívásra „Korszerű
egészségügyi alapellátás feltételeinek megteremtése Bucsán” elnevezéssel.
A projekt ingatlankiváltást tartalmaz az 5527 Bucsa Kossuth tér 2. alatt. Az új ingatlan
értéke nettó 2 519 685,- Ft (bruttó 3 200 000,- Ft), a felhívás projekt a teljes
költségvetésének 2%-ig engedi az ingatlan vételárát elszámolni, mely jelen esetben nettó
1 144 109,- Ft (bruttó 1 453 018,- Ft). A fennmaradó el nem számolható bruttó 1 746 982,Ft-ot, illetve az elszámolható önerő mértékét az önkormányzat saját költségvetéséből
finanszírozza a 2016. évi felhalmozási bevételének a terhére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Oroszországi Föderáció
Konzulátusától meglátogatta az önkormányzatot Balitszkij Andrej Attasé, aki egy részbeni
átvételt kezdeményezett, és egy koszorút is hozott. Van még munka a síron, mert egy
betonfedővel kell ellátni a sírt, valamint koszorútartót kell elhelyezni. Két hét múlva
szeretnének olyan közös időpontot találni, ami megfelelő mindenkinek az átadásra. Az orosz
kormány és a magyar kormány között van egy megállapodás ami a magyarországi orosz sírok,
és az oroszországi magyar sírok felújítására szól. Bucsa Község Önkormányzata évente
megemlékezik az orosz, és a német katonákról, és koszorút is helyez el.
Juhász Sándor képviselő: A sír körüli kerítés lábazat is már omlik.
Kláricz János polgármester: Az Oroszországi Föderáció Konzulátusa anyagi támogatással
megvásárolta a márványlapot, elkészült a sírfelirat, Bucsa Község Önkormányzata pedig
elvégezte a sír körüli munkákat. Sajnos a régi korlátot nem tudták rekonstruálni, mert annak jó
fele eltűnt.
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Földesi Györgyné képviselő: Nagyon jellegzetes korlát volt, nagyon sajnálja, hogy eltűnt
onnan.
Javasolja, hogy a közmunkaprogramról készüljön egy munkaanyag, amiből minden képviselő
informálódni tud.
A bontott építőanyagokból is készüljön egy felmérés, miből mennyi van, és mire kívánja
felhasználni az önkormányzat.
Javasolja, hogy a régi könyvtári könyveket ne adják vissza Békéscsabára, azok a könyvek
értékesek.
Megkérdezte, hogy miért kerítették körbe a régi dögkutat?
Kláricz János polgármester: A körbekerítésre azért került sor, hogy vigyenek oda semmit.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy az Árpád sor utcai régi tanítói lakásokat miért
újítják fel?
Kláricz János polgármester: Azok a lakások építészetileg jellegzetesek, mert régi típusúak, és
már régebben is tervezték ezeknek a lakásoknak a felújítását. Az a későbbiekben fog kiderülni,
hogy milyen célja fogják hasznosítani. A felújítást bontott anyagokból készítik, és a közmunka
program keretében.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolta, hogy a következő ülésre hívják meg Nánási Imrét, az
íjászat vezetőjét.
Szorgalmazná az ideiglenes ivóvízkút lebontását.
Javasolta, hogy beszélgessenek a tavalyi falunapról, értékeljék, előnyeit, hátrányait.
Beszélgessenek az idei falunap helyszínéről. Javasolná, hogy itt a faluközpontban legyen
megtartva. Nyilván ennek is meg van a veszélye, mert a park szép, de csak ebből nem
indulhatnak ki.
Kláricz János polgármester: A falunap helyszínével kapcsolatosan napi szinten tartanak
egyeztetést a falunapot szervező Harmati Gyulával.
Földesi Györgyné képviselő: A temetőben a kaszáló rész, ami nem a temetőgondnok
gondozásába tartozik, nincs még levágva, pedig az „első szőre” lekaszálásának már meg kellett
volna történnie.
Kláricz János polgármester: Az a terület ki van adva bérbe, tehát ha még nincs lekaszálva, akkor
a bérlőn lehetne esetleg számon kérni, hogy kaszálja le, mert eljött az ideje.
Földesi Györgyné képviselő: Az utak karbantartásával kapcsolatosan jelezné, hogy a Széchenyi
utca végén nem megfelelő az út helyreállítása, továbbá a Baross utca vége sincs jól alapozva.
Kéri, hogy nézzék meg, eléggé elnagyolt ott az út helyreállítása. Hozzáértés nélkül is meg lehet
állapítani, hogy nem megfelelő.
Kláricz János polgármester: 600 m3 kő van bedepózva az önkormányzatnak, amint visszaadja
a területet a kivitelező, utána fogja az önkormányzat az utakat, járdákat, bekötőket
helyreállítani.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Bogárzói aszfalt út elkészült-e már?
Kláricz János polgármester: Nem készült még el.
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Fenyődi Attila alpolgármester: Van olyan út, ahol a sár fel lett hordva a kavicsra.
Kláricz János polgármester: A 600 m3 bedepózott kő ezeket a javítási célokat szolgálná.
Földesi Györgyné képviselő: A felvetéseivel kapcsolatosan a jó szándék vezeti.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.
Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a községháza felújítására. A 2016. évi
központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok
szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat ad)
pont szerint. A közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztésére, felújítására szólna a
pályázat, A maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 millió forint, a fejlesztés
támogatási mértéke 95 %. A fejlesztés összköltsége: 31.485.580 Ft, Vállalt önerő: 1.574.281
Ft. A Képviselő-testület az önerő összegét a 2016. évi költségvetésben a Felhalmozási bevételek
terhére biztosítja.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
A képviselők egyetértettek, kérdés nem volt, a pályázat benyújtását javasolják.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat ad) pont szerinti pályázat benyújtásával.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
72/2016.(V.26.) Képviselő-testületi határozat
Döntés 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b),
és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt
pályázat ad) pont szerinti pályázat benyújtásáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és államháztartásért felelős miniszterrel közösen
kiírt, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 3. pont a) pályázati kiírására, ad) alcélra: Közös önkormányzat székhely
hivatalának fejlesztésére, felújítására.
A fejlesztéssel érintett épület helyrajzi száma: bucsai belterület 357, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
A maximálisan igényelhető támogatás összege: 30 millió forint, a fejlesztés támogatási
mértéke 95 %.
A fejlesztés összköltsége: 31.485.580 Ft
Vállalt önerő: 1.574.281 Ft
A Képviselő-testület az önerő összegét a 2016. évi költségvetésben a Felhalmozási
bevételek terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása iránt
intézkedjen.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt,
megköszönte a képviselők ülésen való aktív részvételét, és az ülést 16,45 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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