Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
351-10/2019.
10. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 30-án (kedden)
délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyula,
Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Juhász Sándor képviselők
Távol maradt:Mogyorósi Anikó képviselő
Meghívott:Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, és
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, egy fő hiányzik.
Mielőtt a napirendi pontokat elfogadnák, további három napirendi pontot szeretne felvenni a
kiadottakhoz.
1./ A Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra történt vételi
ajánlat megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A Bucsa, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” beruházás pályázat meghosszabbításával
kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
Az első napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy érkezett egy vásárlási szándék, ezért
szükséges meghozni azokat a döntéseket, amelyek az adás-vételt meg kell, hogy előzzék.
A Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan tulajdonosai jelezték, hogy vételi szándékot jeleztek
részükre, de mivel az önkormányzattal voltak tárgyalásba, úgy illik, hogy megkérdezzék az
önkormányzatot újra.
A harmadik új felvételű napirendi pont a „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” pályázat
beruházásának befejezési határidő meghosszabbítása, mivel a projekt vége április 30. napja és
ezzel a nappal nem tudták befejezni.
Földesi Györgyné képviselő: A március 28-i képviselő-testületi ülésre volt napirendre tűzve a
munkaterv szerint az építőipari Kft beszámolója, semmit nem hallottak róla.
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A Kulturális programterv a mai ülésen került napirendre, úgy mint a civil szervezetek részére
nyújtott kilométer keret megtárgyalása.
Az április 25-i ülésre volt a 2018 éves zárszámadási rendelet megtárgyalása.
Szintén az április 25-i ülésre tervezték a vagyongazdálkodásról szóló beszámolót, amely nem
került bele a mai anyagba, illetve annak az alapját szolgáló indexálás.
Szeretné elmondani, hogy amennyiben a testületi ülést a polgármester nem tudja levezetni, mert
akadályoztatva van, akkor annak az a rendje, hogy azt az alpolgármester vezeti le, ha ő is
akadályoztatva van akkor a korelnök, de ülés nem marad el.
Megkérdezte, hogy az építőipari Kft anyagamiért nincs jelen?
Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetőjének jelezte, hogy várják
az ülésre, és az ügyvezető visszajelezte, hogy a májusi ülésre fog éves beszámolóval jelen lenni.
Ezt az információt tolmácsolni szeretné.
Ezzel azülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, már a kibővített napirendi
pontokkal:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A 2018. évi belső ellenőrzési éves jelentés megismerése
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
3./ A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
4./ Az egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Az intézményesítendő Művelődési ház költségvetésének kibontása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének
megállapításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Tájékoztatás a 2019. évi Kulturális Programtervről
Előadó: Harmati Gyula a KSK Bizottság elnöke
8./ A Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra történt vételi
ajánlat megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ A Bucsa, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
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10./ A „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” beruházás pályázat meghosszabbításával
kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ Egyebek
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás
nélkül
a
napirendi
pontokat
elfogadta.
1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a jelentést a lejárt
határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb
intézkedésekről, eseményekről.
Megkérdezte a képviselőket, milyen feladatokról, eseményekről szeretnének kiegészítést tenni?
Földesi Györgyné képviselő: A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást nagyrészben
a közfoglalkoztatásról, karbantartásokról szól (halastó, pedagógusföld).
Szeretne néhány kiegészítést tenni.
Megkérdezte, hogy az iskola kifizette-e a bérleti díjat?
A középiskolai ösztöndíj pályázatok eredményéről szeretett volna tájékoztatást kapni.
Milyen lépéseket tettek a kertészet szociális szövetkezették való átalakításához.
Bocskai utca 1. szám alatti ingatlanon az eredeti állapot visszaállítása nem történt meg, az
határidő lejárta. Erről szeretett volna hallani.
Az önkormányzat gyümölcsfákat kapott ajándékba egy lakostól. Megkérdezte, hogy
megköszönték-e egy tiszteletbeli levéllel. Ehhez lett volna véleménye, most elmondja.
Szerette volna, ha megbeszélik. Azt javasolta volna, hogy az ajándék gyümölcsfákat az iskola
mögötti területen ültessék el, és ott hozzanak létre egy gyümölcsöst ezekből az ajándék
emlékfákból. Látta, hogy viszik, de sokan nem fogják meglocsolni, most ugyan esős az időjárás,
de rá fog figyelni több helyen.
Az utak kátyúzását nem végezték el a télen amit a közmeghallgatáson elmondtak.
A talajterhelési díjjal kapcsolatosan szeretett volna hallani, hány embert érintett, milyen
megoldások lehetségesek, nincs kitérés előle. A jegyző asszony említette, hogy hat hónap
engedményt ad, de ezt önállóan nem adhatja.
Kláricz János polgármester: Részletfizetési kedvezményről beszélnek.
Földesi Györgyné képviselő: A Kossuth utcán két hete van egy autógumi az út szélén.
Ugyanolyan szomorúsággal vette tudomásul, hogy a gyászlobogó is kinn volt még hétfőn,
hiszen már megtörtént a temetés.
A Dózsa György utca utolsó harmadában a járda végtelenül ferde, meg kellene javítani, és akkor
egy utca rendben lenne.
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Több hónappal ezelőtt jelezte, hogy a karcagi úton csak gyűlik a szemét, megkérdezte, hogy a
polgármester úr jelezte-e Dobos László karcagi polgármester úrnak.
Kláricz János polgármester: Az iskola még nem fizette meg a bérleti díjat.
Földesi Györgyné képviselő: Milyen lépéseket tettek, leszámlázták?
Kláricz János polgármester: Nem számlázták még le. A kertészet szövetkezetté alakítása
irányába sem történt még előrelépés. Javasolja, hogy a képviselő társakkal alapítsanak egy
bizottságot, akik ezzel hajlandóak foglalkozni, és kezdjenek el gondolkozni a szövetkezet
szerkezetén. Szívesen venné, ha valaki ebből részt vállalna. A jogszabályi hátterét ennek át
kellene beszélni. Nem történt még ezzel kapcsolatosan előrelépés.
A középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálásra kerültek, a diákok részére a döntésnek
megfelelően kifizetésre kerültek az ösztöndíjak. Ez év szeptemberében külön pályázati kör lesz
lesz még a tanulók részére. Annak nincs akadálya, hogy a képviselő asszony az ösztöndíjban
részesült tanulók névsorát megkapja.
Földesi Györgyné képviselő: Szívesen venné.
Kláricz János polgármester: A Bocskai utcai ingatlan felmondásakor úgy vállalta az
önkormányzat, 60 napot határoztak meg az eredeti állapot visszaállítása, ez a határidő még nem
telt le, de tartja magát az önkormányzat a határidőhöz.
Kapott az önkormányzat gyümölcsfákat, megközelítőleg 2000 darab csemete volt, amelyek a
közfoglalkoztatottak körében lett kiosztva. Jegyzőkönyvben, listában rögzítve 10 db
csemetefában lett meghatározva egy személy részére, átadás-átvételi elismervény készült az
osztáskor. A csemeték olyan fejlettségi állapotban volta, hogy az érkezést követően már a
következő napon kiosztották a fákat. Jelezték akkor is az ajándékozónak a köszönetet, de még
szeretné személyesen is megköszönni ezt a jelentős támogatást a település részére. Reméli,
hogy eredményesek lesznek a telepítések.
Az utak kátyúzásával voltak előrelépések a héten, a község elindultak, de akkor sajnos a
kotrórakodó újra meghibásodott. Reméli, hogy hamarosan rendbe tudnak tenni minden utcát,
azért is mert folyamatban van a következő kőszállítmány.
A talajterhelési díjjal kapcsolatosan a jegyző asszonyt is felkeresték a lakosok, mivel
megindultak a felhívások, a visszajelzések alapján megállapítható, hogy az önkormányzati
rendeletet felül kell vizsgálni.
Azokon az ingatlanokon, ahol van ivóvízbekötés, és van vízhasználat, de nincs ingatlan, szó
szerint nem keletkezeik szennyvíz, ezt a vízfogyasztást az ALFÖLDVÍZ Zrt nem tudja
megfelelően kezelni, és ezeket az életszerű felvetődött problémákat kezelni szükséges. Le kell
reagálni a lakosságtól érkező különböző problémákat.
Földesi Györgyné képviselő: Azért kellene ezzel már most foglalkozni, mert a tartozások csak
növekednek.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint ha a júniusi testületi ülésen tűzik napirendre a
talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását, akkor nem fognak visszafordíthatatlan
eseményeket elindítani. Vannak olyan panaszok is, amelyek
Nem köteles a lakos talajterhelési díjat fizetni, ha azt kiváltja a szippantással.
Nagyon fontos téma, de kellően átgondolt rendeletmódosítást kell a testület elé terjeszteni.
Az önkormányzat most vizsgálja felül azt hogy kik azok, akik tesznek bevallást, és kik azok
akik nem tesznek.
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Faluházi Sándor képviselő: A rendelet megalkotáskor és elfogadáskor már jelezte, hogy
problémák fognak lenni.
Elfogadták, de már akkor lehetett volna kedvezményt, vagy mentességet megállapítani a
rendeletben.
Dr. Nagy Éva jegyző:Mozgástere a képviselő-testületnek abban lett volna, hogy kedvezményt,
vagy mentességet állapít meg a díj megfizetése alól. Ezzel a lehetőségével akkor nem élt a
testület.
A polgármester úr arra utal, hogy az élet az, ami előhozza a különböző helyzeteket, milyen
jellegű mentesség lehet reális, és ezt már forintálisan is ki tudják mutatni. Ha tavaly úgy dönt a
testület, hogy mentességet állapít meg a 10 m3 alatti fogyasztókra, nem tudhatta volna, hogy
milyen lakossági kört érint ez. Mekkora bevétel kiesést hozott volna az önkormányzatnak. Ahol
pedig nem tud szennyvíz keletkezni, azokat a bevallásokat ki se kellett volna küldeni.
Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tartozásával kapcsolatosan maga a
nyilvántartásba vétel megtörtént, az adminisztratív feldolgozás zajlik. Megtérülésről még nem
beszélhetnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulattól átvett a lakosoktól
történő hozzájárulások behajtása megindult. Ebben már a jövő hónap végére lesz bevétele az
önkormányzatnak.
Földesi Györgyné képviselő: Amikor az állam 100 %-ban finanszírozta a szennyvízberuházást,
akkor azt kérte, hogy a lakosok kapják vissza a Fundamenta megtakarításukat egészben.
Kláricz János polgármester: Ezzel párhuzamosan az önkormányzatnak helyt kellett állni.
A 10.000 Ft a víziközmű társulat 4-5 éves működését nem finanszírozta. A vízközmű társulat
létrehozása szükséges volt a szennyvízberuházás pályázat benyújtásához. A fedezetet ki kellett
mutatni. Majd ezt két pályázattal tudták csökkenteni.
Faluházi Sándor képviselő: A 10.000 Ft-ot a társulat működési költségként állapította meg a
társulat, és azért 10.000 Ft-ban, mert az ezen összeg alatti összeget nem lehet behajtani.
Kláricz János polgármester: Az elhagyott kamiongumit be fogják hozni az önkormányzat
telepére, veszélyes hulladék, nem fogja a hulladékszállító autó elvinni.
A fekete zászlót időben vissza kell venni, ez nem történhetett volna meg, hogy tovább kinn
marad az épületen.
A Dózsa György utcai ferde járda javítása benne van a járdafelújítási programban, sajnos
nagyon kevés olyan közfoglalkoztatott munkaerő van, akikkel lehet dolgozni, és jelenleg öt
helyszínen dolgoznak. Kéri, ha elkészül a járda a képviselő asszony majd azt is jelezze a
testületi ülésen.
A Bucsa – Karcag közötti úton található szemétről jelzést tett Dobos polgármester úrnak, és a
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft ügyvezetőjének is, Balajti József úrnak. Kérte, hogy
történjen intézkedés, takarítsák el onnan a szemetet. Látta, hogy még ez nem történt meg.
A Kossuth utca 52. szám alatti ingatlant az önkormányzat megvásárolta, az adásvétel lezajlott,
a földhivatali bejegyzés megtörtént, a pályázat előkészítése folyamatosan haladt, és a pályázat
benyújtása a napokban fog megtörténi.
Megkérdezte a képviselőket, hogy a kiegészítésekkel el tudják-e fogadni a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót?
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Van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és vélemény nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
intézkedésekről szóló tájékoztatást elfogadja.
31/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat
Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Felelős:Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont.:A 2018. évi belső ellenőrzési éves jelentés megismerése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a 2018. évi belső
ellenőrzési éves jelentés megismerését és elfogadását.
Három téma volt a 2018 évi ellenőrzési tervben.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az éves jelentés összefoglalója az témánkénti jelentéseknek, amelyeket
már a bizottság és a képviselő-testület is megismert, és megtárgyalt.
Kláricz János polgármester: A megtárgyalások során a képviselők már megfogalmazták a
véleményüket. Megkérdezte, hogy el tudják-e fogadni a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést?
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
32/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat
A 2018 évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentést
az e határozathoz csatolt mellékletben foglaltak szerint megismerte és elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a 2019. évi belső
ellenőrzési terv módosítását.
A Képviselő-testület a 2019. december 17-i ülésen elfogadta a 2019. évi belső ellenőrzési tervet.
Az elfogadott 129/2018.(XII.17.) döntés szerint a két témakör a közfoglalkoztatás rendszerének
ellenőrzése, az étkeztetés térítési díj megállapításának ellenőrzése.
Dr. Nagy Éva jegyző:A közfoglalkoztatással kapcsolatosan már lezajlott a belső ellenőrzés,
most érkezett meg a jelentés. Egy későbbi ülésen javasolja napirendre tűzni.
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Az étkezési térítési díj megállapításának ellenőrzése okafogyottá vált, ezért a témakör helyett
javaslom a vásárlási előlegek felvételének megvizsgálását, visszamenőlegesen, több évre. Ezt
a témát egyeztették le a Cs.A.Cs. Zrt-vel. A térítési díj rendeletet a képviselő-testület már
módosította, megállapította a térítési díjakat, továbbá a társulás hozott határozatot. Ezt
korábban meg kellett tenni, önköltség számítást kellett végezni, ezért javasolják, hogy másik
témakört jelöljön meg a testület.
A belső ellenőrökkel tehát egyeztetésre került a változtatás, és a feladatot, a módosított
témakörben a vásárlási előlegek vizsgálatát ugyanolyan költséggel és ellenőrzési nappal
vállalják.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy milyen időszakra visszamenőleg történne a
belső ellenőrzés?
Kláricz János polgármester: Visszamenőlegesen sok időre, egyfajta az önkormányzatra
jellemző szokásokról is kapjanak képet. Akár a vezetők vásárlási előlegéről kapjanak a képet,
akár az egyebekről.
Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a 2018. évi belső ellenőrzési tervről szóló 129/2018.(XII.17.)
képviselő-testületi határozat módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
33/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat
A 2019. évi belső ellenőrzési tervről szóló 129/2018.(XII.17.) KT határozat módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervről szóló
129/2018.(XII.17.) határozata 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2./ A vásárlási előlegek felvételének megvizsgálása, visszamenőlegesen

200.000 Ft”

A határozat egységes szerkezetben:
A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai
Szolgáltató Zrt a 2019. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak ellátására szóló ajánlatát 500.000
Ft + áfa, azaz 635.000 Ft-ban fogadja el, az alábbi részletezéssel:
Ellenőrzés címe, tárgya
Ellenőri kapacitás
Összeg
(munkanap)
nettó Ft
1./ A közfoglalkoztatás rendszerének ellenőrzése
10
250.000
2./ A vásárlási előlegek felvételének megvizsgálása,
visszamenőlegesen
8
200.000
3./ Vezető belső ellenőri feladatok ellátása
1
50.000
Összesen:
500.000
Az ajánlat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóval növelten 635.000 Ft.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
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4. napirendi pont: Az egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának
módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, az egyéb nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosítását.
Megkérdezte, hogy a képviselők megfelelőnek tartják-e a javaslatot?
Földesi Györgyné képviselő:Javaslom, hogy a Közösségi Házban azok a csoportok, civil
szervezetek, amelyek bucsai székhellyel rendelkeznek, vagy a településen lakók számára
közösségi, kulturális, sport programot biztosítanak a fenti bérleti díj 50 %-át legyenek kötelesek
megfizetni.
Megkérdezte, hogy hogyan kell ezt érteni? Van más olyan csoport is, aki nem bucsai székhelyű,
vagy nem a bucsaiaknak biztosít programot?
Kláricz János polgármester: Előfordul az, hogy jön valaki és árul, értékesít.
Földesi Györgyné képviselő: Az a díjmeghatározás máshol van!
Kláricz János polgármester: Nem, azt az óradíjat is ez a testületi határozat határozza meg.
Dr. Nagy Éva jegyző: Aki jött a közösségi házba árulni, annyi kikötés volt, hogy minimum
három órában kell a bérleti díjat meghatározni. Felvetődött azonban, hogy mások is használják
a termet, nekik is kellene fizetni (pl. női torna) de helyi kötődésük van, ne fizessenek teljes
összeget, ezért javasolta az 50 %-os kedvezményt.
Akik odajárnak és a bucsai lakosok részére nyújtanak szolgáltatást, nyilván másik is járnak oda,
nemcsak a női torna, csak példaként említette.
Földesi Györgyné képviselő: Lehet okosabb lett volna azt az óradíjat megállapítani, és ha valaki
árulni jön, akkor részére legyen más a díj.
Kláricz János polgármester: A mostani javaslat szerint egy díjtétel van, és az intézményvezető
majd megállapítja, hogy kinek ad kedvezményt, azt az adott programot hogyan minősíti.
Földesi Györgyné képviselő:Sok pályázati lehetőség van már, lehetne innen forrást keresni a
civil szervezeteknek.
Harmati Gyula képviselő: Nemcsak civil szervezetekről van szó, vannak olyan közösségek,
akik nem tudnak pályázni.
Földesi Györgyné képviselő: Ha valaki kér azért díjat, mert programot tart, akkor nyilván
számolni kell azzal, hogy az mennyi összegű lesz.
Dr. Nagy Éva jegyző: Sajnos kevesen vannak egy-egy programon, és a résztvevőkhöz képest
sok a bérleti díj, szinte még pótolni kellene a bérleti díjként befizetendő összeget.
Kláricz János polgármester: Talán azzal tudnák kiváltani ezt a felmerült problémát, hogy egy
kisebb termet, vagy helyiséget biztosítunk azoknak, akik kisebb csoportban tartanak egy-egy
kis programot. Erre alkalmas lenne a Bocskai utcai kistornaterem, vagy a sportöltöző feletti
konditerem (ha kész lesz).
Harmati Gyula képviselő: A most előterjesztett határozatot a maga részéről tudja támogatni, de
ha már intézményként működne a Közösségi ház, akkor azokkal a csoportokkal, akik
használják a Közösségi Házat meg kellene tárgyalni, véleményeztetni ezt a díjszabászt.
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Ezt közművelődési kerekasztalnak hívják. Majd készíteni kellene egy közművelődési
rendeletet.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az intézményesítés felé haladnak, de most a belső ellenőrzés miatt van
az asztalon a napirend a bérleti díj meghatározásával kapcsolatosan az önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról.
Próbálják a kettőt most külön kezelni, és ha az intézményesítésen túl lesznek július 1-jét
követően, akkor térjenek vissza a szabályozásra, ha szükséges újra kell gondolni.
Faluházi Sándor képviselő: Félne attól, hogy magasra állítsák ezt a bérleti költséget, ezzel
megszüntetnének közösségeket, a maradék tevékenységeket.
Harmati Gyula képviselő: A kisebb csoportoknak örülni kell, nem támogatna olyat, hogy
kedvezményt állapítsanak meg.
Kláricz János polgármester: Valaminek be kellene kerülni a határozatba.
Harmati Gyula képviselő: Egyeztetni kellene a csoportokat vezetőkkel, ha most ezt így
elfogadják, biztosan megszűntetnek csoportokat.
Földesi Györgyné képviselő: Azt viszont nem tudja elfogadni, hogy valami díjat szed azért,
mert programot tart, és a terem használatáért nem fizet, pedig közintézményt használ.
Kláricz János polgármester: Egyszerűen tudják kezelni, mert az 50 %-osra javasolt kört
átváltoztatják díjmentesre, azzal a kikötésre, hogy az ingyenesen biztosított szabadidős
tevékenységekre értendők.
Ha valaki ezért pénzt szed, akkor a következő kategóriába sorolandó.
Az asztaliteniszezők, a darts nem szed pénzt.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy az
egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosítását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete j jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
34/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat
Az egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosítása
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás célú helységek bérletét a
következők szerint határozza meg:
1.) Egyhelyiség alkalomszerű használata esetén: 3600.-Ft +Áfa. A helység bérbevételének
minimális időtartama: 3 óra.
2.) Egész épület használata esetén:
- május hónaptól- szeptember hónapig: 41000.-Ft+Áfa
- október hónaptól- április hónapig: 46000.- Ft+Áfa
3.) A nem lakás célú helyiségek nem alkalomszerű, hanem bérleti szerződés alapján bérbevett
ingatlanok esetében: 500.-Ft/m2.
Díjmentesen vehető igénybe a helyiség, amennyiben a rendezvény nem bevételorientált.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont: Az intézményesítendő Művelődési ház költségvetésének kibontása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, az intézményesítendő
Művelődési ház költségvetésének kibontását.
Kérte a képviselő-testület tagjait, szíveskedjenek hozzászólásaikat megtenni.
Harmati Gyula képviselő: A közművelődési intézmény költségvetése három részből tevődik
össze : az állami normatívából, az önkormányzati kiegészítésből, ami 40-50 % a Bucsához
hasonló településeken mindenhol, (nagyobb településeken nagyobb bevételt tud produkálni az
intézmény) és az intézmény saját bevételeiből. A művelődési ház esetében a bevétel a bérleti
díjból és a belépő díjakból jöhet szóba. Ez a pénzügyes része.
Óvna attól mindenkit, hogy a művelődési intézmény létrehozását pénzügyi szempontból
közelítse meg, mert ez egy művelődési intézmény, nem a készpénz profit termelés a lényeg.
Olyan dolgok születnek, ami a bucsai identitást erősíti, amitől azt mondhatják, hogy bucsaiak.
Akár a focisták, dartsosok, íjászok elmennek máshová, rajtuk van a község neve: Bucsa. Ennél
nagyobb reklám a településnek nem kell, ők helyben gyakorolnak, helyben biztosítják részükre
a feltételeket.
Az önkormányzat sokáig iskolát is tartott fenn, és éveken keresztül több tízmillió forinttal ki
kellett egészíteni az intézményt a működésében, soha nem merült fel senkiben, hogy nem adják
oda a szükséges forrást, pedig ott sem profit termelés történt, illetve ott is normatíva problémák
voltak.
Normatíva emelésre lenne szükség.
Még egy fontos dolgot szeretne mondani, azoknak a feltételeknek a biztosítása, amelyeket alatt
aközösségeknek a hely, illetve a pénzügyi feltétel biztosítását értik - kötelező feladat.
Földesi Györgyné képviselő: Az állam a kőszínházakat is támogatja. A kultúrára áldozni kell.
Szomorúan veszi tudomásul, hogy a sport ott van, és nem ágáll ellene, mert kell a test és kell a
lélek összhangja, egyensúlya. De sajnos nem lát kulturális tevékenységet. A darts, az íjászat, a
karate van jelen, de nincsen kulturális program.
Az embereket arra is nevelni kellene, hogy szeressék a költészetet, az irodalmat, a regényt, igaz
kell a számítógép is, de könyvek nélkül, versek nélkül nem élet az élet.
Kláricz János polgármester: Mindannyian egyetértenek azzal, hogy nem olyan költségvetés
kerül az asztalra, ami egyensúlyban van, hiszen a kultúrára áldozni kell.
Az intézményvezető maximálisan alkalmas lesz és megfelelő környezetben fog lépéseket tenni
a kulturális programok szervezésével.
Itt szeretné elmondani, hogy délelőtt ülésezett a Kulturális Bizottság.
Ezzel kapcsolatosan kérdezi az elnököt, Harmati Gyulát.
Harmati Gyula képviselő: A Kulturális Bizottság javaslatot tesz, a döntést a képviselő-testület
fogja meghozni a közművelődési intézmény elnevezésére.
A település lakosságának száma ezer felett van, ezért művelődési házat lehet létrehozni,
elnevezésként művelődési ház, faluház, és közösségi ház elnevezést lehet adni.
A Kulturális Bizottság a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár elnevezést javasolja.
Földesi Györgyné képviselő: Az volt a javaslata, hogy kérdezzék meg a lakosokat arról, hogy
mi a véleményük az elnevezéssel kapcsolatosan, A bizottság elnöke azt mondta, hogy azért
választották a képviselőket, hogy el tudják dönteni.
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Sajnálja a Radnóti Miklós Művelődési ház nevet, de tiszteli Kóti Árpádot is.
A Radnóti Miklós nevet nem vette el senki.
Kláricz János polgármester: A Radnóti Miklós a mozi neve volt.
Földesi Györgyné képviselő: Nem, a Radnóti Miklós a Művelődési ház neve volt.
Kláricz János polgármester: Úgy látja, hogy ebben meg fog születni az egyhangú döntés az
intézmény elnevezésére. A család felé fogják jelezni a névhasználat engedélyezésével
kapcsolatos kérelmet.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az intézményesítendő
Művelődési ház költségvetése kibontását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat
Az intézményesítendő Művelődési ház költségvetésének kibontása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményesítendő művelődési ház
kiadásaival-bevételeivel kapcsolatosan elkészült kimutatást megismerte.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km
keretének megállapításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a döntést a civil
szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapításáról.
A képviselők kaptak egy elszámolást, amelyből látszik, hogy vannak eltérések, sőt vannak
olyan szervezetek, akik nem szerepeltek, vagy külön néven nem szerepeltek az igénybevételi
listán.
Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint olyan sok pályázat van már, hogy lassan idejét
múlt lesz ez a kilométer keret megállapítása.
A sportkörnek nagyon soknak tartja a 10000 km-t.
Kláricz János polgármester: A sportegyesület esetében jelentősen alulmaradt a teljesítés, és ez
még fog változni, mert a sportegyesületnek két busza van, az egyik amelyek kölcsönad az
önkormányzatnak, illetve lesz még egy harmadik busz is, amelyet vásárolni fog. Használt, nem
nagy értékű busz.
Földesi Györgyné képviselő: Szüksége van erre a sportegyesületnek?
Kláricz János polgármester: A sportegyesület részére megállapított 10000 km-t lecsökkenthetik
5000 km-re. Ez a keret arra bőségesen elegendő, hogy a két csapat utaztatását fedezze. Nem is
biztos, hogy ezt ki fogják használni.
Földesi Györgyné képviselő: Az új sportbuszt nem egyszer látta, hogy elvitte a sportolókat,
majd visszajött. Nem tartja helyesnek, várja meg őket.
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Kláricz János polgármester: Ennek biztosan logisztikai oka van, biztosan azért volt így, mert
más csoportnak is volt programja.
Földesi Györgyné képviselő: Az lenne a javaslata, hogy mindenkinek felére csökkenjen a
kilométer kerete.
Kláricz János polgármester:Most van öt gépkocsivezető és van négy jármű.
Elhangzott egy javaslat mi szerint a sportegyesület csökkenjen 5000 km-re.
Juhász Sándor képviselő: Javasolja, hogy a polgárőröknek maradjon meg az 500 km.
Harmati Gyula képviselő: Azt javasolja, hogy maradjon meg minden szervezetnek a határozati
javaslat szerinti km keret.
Fenyődi Attila alpolgármester: Hasonlóan azt javasolja, hogy maradjon meg mindenkinek a
határozati javaslat szerinti km keret, nem sok az az 1000 vagy 500 km, pl egy Budapesti út meg
van 500 km.
Kláricz János polgármester: A polgárőr egyesület a közgyűlésre szokta felhasználni a kilométer
keretét egy évben kétszer.
Az elszámolásban a felsorolt civil szervezetek között vannak olyan szervezetek is, akik nem
szerepeltek az eredeti felsorolásban.
Kéri, hogy foglaljanak állást, hogy volt egy kör, akik meg voltak határozva, illetve volt egy
bővebb az elszámolás szerint. Több javaslat hangzott el.
Többen meghagynák a meghatározott kilométer keretet.
A sportegyesület 10000 km meghatározását 5000 km-re csökkentenék, a többi felsorolt és
további civil szervezetekkel kibővített határozati javaslatot javasolja elfogadni, úgy hogy a
teljesítés 100 km-re legyen kerekítve.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km
keretének megállapításáról szóló döntést a módosításokkal kiegészítve elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek természetbeni
támogatásain belül az ingyenes gépkocsi használat 2019. évi km keretéről a következők szerint:
Civil szervezet neve, címe
1./ Bucsai Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor Alapítvány
5527. Bucsa, Kossuth tér 9.
2./ Bucsa Polgárőr Egyesület
5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
3./ Bucsa Sport Egyesület
5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
4./ Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesület
5527. Bucsa, Kossuth u. 37.
5./ Bucsai Alkony Nyugdíjas Egyesület
5527. Bucsa, Kossuth u. 37.
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2019. évi javasolt km keret
500 km
500 km
5000 km
1000 km
500 km

6./ Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület
5527. Bucsa, Akácos u. 13.
7./ Bucsai Tanulókét Szociális és Kulturális Alapítvány
5527. Bucsa, Kossuth u. 61.
8./ Csali Horgászegyesület
5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
9./ Örökgyerek Csoport
10./ Karate Csoport
11./ Békés Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének Helyi szervezete
12./ Bucsai DALMA Dance
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint

500 km
500 km
500 km
500 km
1000 km
700 km
300 km

7. napirendi pont: Tájékoztatás a 2019. évi Kulturális Programtervről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 2019. évi Kulturális Programtervet. Kérte Harmati
Gyulát, az anyag előterjesztőjét, szíveskedjen kiegészít tenni.
Harmati Gyula a Kulturális Bizottság elnöke:A mellékelt 2019. évi Kulturális Programtervről
készült anyag tartalmazza a községben, a művelődési ház előre látható programokat. Hiányzik
belőle az iskola által jelzett művészeti bemutató május 24-én pénteken, illetve június 8-án a
pedagógus nap, továbbá Földesi Györgyné képviselő asszony véleménye volt, hogy kevés a
programtervben a kulturális program.
A falunap ideje az idén július 20-án lesz, szombaton, hamarabb mint szokott, mivel augusztus
10. szombat munkanap.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2019. évi Kulturális
Programtervet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
37/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a 2019. évi Kulturális Programtervről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi Kulturális Programtervet
megismerte és elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Harmati Gyula
Határidő: értelem szerint
A 8. 9. 10. napirendi pontokhoz készült előterjesztés az ülésen került kiosztásra.
Összevonva:
8. napirendi pont: A Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlanra történt vételi ajánlat megtárgyalása
9. napirendi pont: A Bucsa, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlásával
kapcsolatos döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Bucsa, Ady Endre
utca 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra történt vételi ajánlat megtárgyalását.
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a kilencedik napirendi ponthoz is kapcsolódóan egyfajta
iránymutatást szeretne kérni, ha döntés nem is születik.
A kilencedik napirendi pontban a Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlásával
kapcsolatos döntés meghozatala.
A Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan a település fejlesztési szándékaival kapcsolatba hozható,
ezt jelezte is az önkormányzat a családnak. Majd bő egy éve lekerült a napirendről ez a szándék.
Amit látnak most az idei évben, az az, hogy a Modern Falvak programban 100 %-os
finanszírozással lesz lehetőség bölcsőde építésére pályázatot benyújtani, és a
Belügyminisztérium kiírásában is van bölcsőde építési program 5 %-os önkormányzati
önerővel.
Továbbá hamarosan napirendre kerül az óvodavezető jelzésére annak a helyzetnek a kezelése,
hogy az óvodában nőtt a gyereklétszám.
Sőt meg kell felelni annak a kötelemnek, ami több mind három éve fennáll. A jogszabály
szerint, ha a településen a három évet be nem töltött nem óvodáskorú gyermekek száma,
meghaladja a 40 főt, akkor kötelező a bölcsődei szolgáltatást beindítani. Itt szeretné
visszaemelni a testület tudatába a Kossuth tér 2. szám alatti ingatlant.
A család jelezte, hogy vételi szándék érkezett a Kossuth tér 2. szám alatti ingatlanra. Ha a
képviselők egyetértenek abban, hogy pályázati szempontból a Modern Falvak programban
bölcsőde építési területen szeretnének elindulni, akkor legelőször is szükséges egy értékbecslés.
A kérdés az, hogy a vételi szándék fennáll-e az önkormányzat részéről, és ha igen, akkor egy
értékbecslést újra meg kell kérni.
Itt szeretné az Ady Endre utcai ingatlan értékbecslését is előtérbe helyezni, mert a vételi
szándékot jelző személy részére is szükséges egy friss értékbecslést készíttetni.
Jelenleg az ingatlan értékbecslése 14.700.000 Ft.
A 2019. évi költségvetésben is volt tervezve egy 8.000.000 Ft-os ingatlan eladás, valamint a
piac pályázaton is van egy jelentős mértékű vállalása az önkormányzatnak. Az idei évben már
megtalálták annak a helyét, hogy hogyan tudja az önkormányzat a Kossuth u. 52. szám alatti
ingatlant megvásárolja, de jó lenne bevételt generálni a Kossuth tér 2. számú ingatlan mögé is.
A képviselőktől azt kéri, hogy hogyan látják ezt a felvetést, nem arról kell döntést hozni, hogy
konkrétan elad, vagy vásárol az önkormányzat, hanem a
Fenyődi Attila alpolgármester: Az ötlet irányát jónak tartja. A Kossuth tér 2. szám alatti
ingatlannal kapcsolatosan orvosi rendelő volt tervezve, de nem nyert ez a pályázat.
Bölcsődének nagyságrendileg ha megfelel jónak tartja. Ha a másik ingatlant el tudnák adni,
akkor ezt is meg tudnák vásárolni, plusz még vissza is lehet forgatni a költségvetésbe.
Sajnos az ingatlan állaga csak romlik, már régen eladhatta volna az önkormányzat, ha tudta
volna.
Kláricz János polgármester: Komoly szándékkal rendelkezik a vevő, vizsgálják meg, hogy
milyen értékbecslés készül a mostani alkalommal.
Faluházi Sándor képviselő: A bölcsőde irányába megerősíti a szándékot, főleg ha már a
jogszabály is kötelezi az önkormányzatot. Továbbá a komoly vevő, aki talán megvásárolja az
önkormányzati ingatlant és tudja hasznosítani, az csak jó, mivel az élet már bemutatta, hogy az
Ady Endre utcai ingatlan állaga csak romlik, nem tud jó gazdája lenni az önkormányzat és nem
is tudja hasznosítani.
Ha megfelelő értékbecslés történik mind a két ingatlan terén vegye napirendre a testület.
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Fenyődi Attila alpolgármester: A telek is elég nagy, 2400 m2. Az értékbecslés alapot ad az
adás-vételhez.
Kláricz János polgármester: Reméli, hogy olyan összeghatár kategória ez, ahol tud egymáshoz
közelíteni az eladó, a vevő és a könyv szerinti érték.
Földesi Györgyné képviselő: A bölcsődétől függetlenül évek óta az a véleménye, hogy a
Kossuth tér 2. szám alatti ingatlant javasolja, hogy vásárolja meg az önkormányzat.
A mai ülésen a bejelentések napirendi pontban kérdezte volna meg, hogy mi a helyzet az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan?
A másik, az Ady Endre utcai ingatlanra kb 15.000.000 Ft értéket képzelne el. Az másik kérdés,
hogy milyen elhelyezkedésű és mi van körülötte, az önkormányzat nem tudja bevállalni a nagy
értékkülönbséget.
Kláricz János polgármester: Volt érdeklődő régebben az ingatlan értékbecslésnél sokkal
kevesebb áron.
Kéri, hogy a vásárlás és az eladás előkészítésére kapjon felhatalmazást, valamint készíttessen
értékbecslést mindkét ingatlan esetében.
Kérte a képviselőket, hozzanak döntést, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért
azzal, hogy a Bucsa, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlanra új értékbecslés készüljön.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat
Felhatalmazás a Bucsa, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan értékbecslése
elkészíttetésére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János polgármestert,
hogy a Bucsa, Kossuth tér 2. (hrsz: 407.) ingatlanra értékbecslést készíttessen.
Továbbá felhatalmazást Kláricz János polgármester részére, hogy az ingatlan adás-vételével
kapcsolatos előkészítő feladatokat elvégezze.
Felelős:Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hozzanak döntést, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti
ingatlanra új értékbecslés készüljön.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
39/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat
Felhatalmazás a Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti ingatlan értékbecslése
elkészíttetésére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János polgármestert,
hogy a Bucsa, Ady Endre utca 32. (hrsz: 1167.) ingatlanra értékbecslést készíttessen.
Továbbá felhatalmazást Kláricz János polgármester részére, hogy az ingatlan adás-vételével
kapcsolatos előkészítő feladatokat elvégezze.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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10. napirendi pont: A „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” beruházás pályázat
meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a „Helyi termelői piac
létesítése Bucsán” beruházás pályázat meghosszabbításával kapcsolatos döntések
meghozatalát.
A helyi termelői piac határidőre nem készült el, a kivitelező a határidő előtt akadályközlést
jelentett be. Ez az akadályközlés valós probléma. Volt azonban még egy probléma, az, hogy
maga a pályázat május 30. napjáig pénzügyi elszámolásra volt kiírva, és a pályázati kiírás 24
hónapos lebonyolításától nem lehetett eltérni, de a mai napon ezt a határidőt sikerült szeptember
30.napjáig kitolni a Magyar Államkincstárral egyeztetve.
Mivel a kivitelező közbeszerzési eljárás alapján lett kiválasztva ezért a közbeszerzési szerződést
módosítani szükséges. Van benne kockázat, ennek lehet olyan következménye, hogy az
önkormányzatot megbírságolják, sőt lehet olyan is, hogy eltiltják az önkormányzatot a
közbeszerzési eljárástól, amire nem nagyon volt példa önkormányzat kapcsán, bár jogilag
lehetőségként fennáll. Annak is utánajárt, hogy volt-e olyan már, hogy anyaghiány miatt a volte már hosszabbítás, és volt.
Amennyiben nem hosszabbít az önkormányzat, akkor lesznek a legnehezebb helyzetben, mert
akkor a vállalkozó megmondta, hogy feláll, és a piac nem készül el, évekig pereskedhetnek.
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító
számú a „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” tárgyú pályázat megvalósításával
kapcsolatosan a Képviselő-testület a műszaki ellenőr véleményét elfogadva hozzájárul Bucsa
Község Önkormányzata és a Blaskó és Társa Bt között 2018. augusztus 6. napján létrejött a
„Helyi termelői piac létesítése Bucsán” tárgyú kivitelezési feladat elvégzésére szóló
„Vállalkozási szerződés” teljesítési határidejének 2019. július 30. napjáig történő kötbérmentes
meghosszabbításához.
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:
40/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító számú a „Helyi termelői piac létesítése
Bucsán” tárgyú pályázat megvalósításával kapcsolatosan,
a határidő hosszabbítás ügyintézésére szóló szerződés megkötésére vonatkozóan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 azonosító
számú a „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” tárgyú pályázat megvalósításával
kapcsolatosan a Képviselő-testület a műszaki ellenőr véleményét elfogadva hozzájárul Bucsa
Község Önkormányzata és a Blaskó és Társa Bt között 2018. augusztus 6. napján létrejött a
„Helyi termelői piac létesítése Bucsán” tárgyú kivitelezési feladat elvégzésére szóló
„Vállalkozási szerződés” teljesítési határidejének 2019. július 31. napjáig történő kötbérmentes
meghosszabbításához.
A képviselő-testület döntését dr. Szabó Tamás László 00250 lajstromszámú felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó azon tájékoztatása mellett hozta, hogy a határidő hosszabbítás
nagy eséllyel negatív szankciókhoz fog vezetni, azonban a kivitelezés befejezéséhez tartozó
közérdek folytán ezt a kockázatot a Képviselő-testület vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János Polgármestert, hogy a határidő hosszabbítás
ügyintézésére 250.000.-Ft + ÁFA díjazás ellenében dr. Szabó Tamás Lászlóval szerződést
kössön és a szerződés módosító okiratot aláírja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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Egyebek napirendi pont
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket.
Földesi Györgyné képviselő: Többször előhoz egy témát, mert hónapok alatt a kérés nem
teljesül.
Többek között a Béke utca végén lévő átereszek lefedése, és a járda alakítása.
Kláricz János polgármester: A következő, májusi testületi ülésre Gyarmati Imre műszakis
munkatársat meg fogja hívni, és kéri, hogy tájékoztassa a képviselőket a közfoglalkoztatottak
összetételéről.
Földesi Györgyné képviselő: A kertészetben még nem készült el az üvegház, továbbá az ott
dolgozóknak nincs elég feladata, nem tudnak mit csinálni.
A Helytörténeti Múzeum kitört ablakai sincsenek még megjavítva.
A Dózsa György utcán a járdát jelezte, hogy ferde.
A Hunyadi utcán 19 jelzés van felfestve az útra, az aszfaltra, de nem végezték el a javítást a
munkások, megkérdezte, hogy miért van a jelzés?
Öt éve szeretné elérni, hogy az önkormányzati tulajdonú autók a községháza udvarán
parkoljanak. Megkérdezte, hogy a gépkocsivezetők miért a saját udvarukon parkolnak?
Helytelen és megengedhetetlen.
Az Árpád sor utcai lakással kapcsolatosan kérte volna, hogy mennyibe került a felújítás?
A Kossuth utca 2 szám alatti ingatlan is rendezetlen.
A polgármester úr ígérte, hogy lesz kommunikáció a lakossággal, nincs helyi újság, a honlap
sem működik megfelelően. Ebben nagyon kellene, hogy legyen előrelépés. A honlap már
nagyon régóta ugyanazzal a témával kezdődik.
Az adományozott gyümölcsfákkal kapcsolatosan szerette volna kérni, hogy ültessenek belőle
az önkormányzat részére is, nem tartja helyesnek, hogy ilyen mértékben, kétmillió forintot
odaadni a közmunkásoknak.
Jelzi, hogy a talajterhelési díjról szóló rendeletet módosítani szükséges, a jegyző asszony nem
engedélyezheti a részletfizetési kedvezményt.
A gyümölcsfák pótolva lettek, de nagyon soknak tartja azt a mennyiséget, amit pótoltak. Miért
volt annyi kár, miért kellett annyit pótolni? Ápolták rendszeresen? Szeretett volna erről tudni.
A szerződésben 10 % pótlását vállalta a vállalkozó.
Kláricz János polgármester: A vállalkozó pótolta a fákat. Az ápolással valóban voltak
problémák, és a terület bekerítése lenne fontos tényező.
Földesi Györgyné képviselő: A temetőben a kapu zárását ki végzi? Aki szemben lakik a
temetőkapuval jelezte, hogy zárná a kaput.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az temetőben dolgozók a munkaidő végével hazamentek, de időre vissza
kellett nekik menni bezárni a kaput. Ha szólnak a bent lévőknek, akkor az gond, viszont a kaput
zárni kell, ezért a kapu nyitását-zárását az ott dolgozók nem vállalták.
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Megbeszélték, hogy csak azok nyitják és zárják a kaput, akik ott dolgoznak, akkor került négy
új közfoglalkoztatott kijelölésre a feladat ellátására.
A régi ott dolgozók pedig más területen folytatták munkájukat.
Földesi Györgyné képviselő: A március 15-ei ünnepség óta nem találkoztak és véleményként
szeretné elmondani, hogy miért nem a kopjafánál volt az ünnepség? Vagy ha a művelődési
házban van az ünnepség, akkor szép szavalatok voltak, műsor. Az énekkar énekelt. Ma már
nagyon másként volt. Mit koszorúztak a közösségi házban?
Bucsai könyveket vásárolt az önkormányzat, megkérdezte, hogy milyen összegben, és milyen
célból? Megjegyezné, hogy amíg nincs elfogadott költségvetés addig nem lehet vásárolni.
Az idősek bentlakásos ellátása, amely szintén több éves téma, milyen előrelépés történt?
Kláricz János polgármester: Az idősek bentlakásos ellátásával kapcsolatosan nem történt
előrelépés. A jelenlegi szociális ellátással kapcsolatosan a Szeghalmi intézménynek elfogadott
költségvetése van. Elsődlegesen egy számításnak kellene történnie a szakemberek bevonásával.
Nem tudna ehhez határidőt tenni, mert kérdés, hogy mennyire fontos ez a téma?
Földesi Györgyné képviselő: Több éve foglalkozik ezzel a témával.
Kláricz János polgármester: A Bucsa c. könyv kötetei elfogytak az önkormányzatnál. Valóban
nem volt még elfogadott költségvetés amikor vásárolta az önkormányzat, de a szerzővel olyan
egyezség történt, hogy vásároltak.
Március 14-én egy zászlókkal díszített asztalon helyezték el a koszorút. A forgatókönyv
készítésében nem vett részt, de tolmácsolni fogja a szervezők részére.
Az iskola mögötti telekkel kapcsolatosan említette a képviselő asszony a fásítást. Annak a
teleknek a teljessé válása úgy történt hogy még egy telek vásárlása történt. Nem feltétlenül a
fásítást tartaná jónak, arra a telekre alapvetően sportlétesítményt lehetne tervezni, és lenne is
erre országos program.
A médiával kapcsolatosan sajnos nincsenek előrelépések. A stúdió eszközök arra alkalmasak,
hogy felvételt készítsenek kulturális eseményekről, de az élő közvetítésre nem.
Komoly feladat a lakossággal való kapcsolattartás, a honlap, a képviselő-testületek közvetítése.
Meg kell oldani ezt a problémát.
Az Árpád sor utcai lakások a közfoglalkoztatási program költségvetésében kerültek felújításra.
Ismerjék el azt, hogy elérték a beruházással, hogy az ingatlan tovább nem romlott, és a tető is
megújult. Nyilván további költségeket kellene erre szánni, és be kell ismerni, hogy most még
messze áll attól, hogy szolgálati lakásként lehessen használni.
Földesi Györgyné elnök: El kellene adni valakinek.
Kláricz János polgármester: Az Árpád sor utcai telek, gyümölcsös tekintetében igazat ad a
képviselő asszonynak, de biztos benne, hogy később megéri majd ezzel a területtel foglalkozni.
Az önkormányzati tulajdonú gépjárművekkel kapcsolatosan amíg ennyit kell logisztikázni, és
hétvégén is folyamatosan járatban vannak a buszok, addig nem látná azt, hogy megoldott legyen
a benti parkolás. Az EFOP-os pályázatok kifutásával csökkenni fog a leterheltség.
A Hunyadi utcai felfestések azért történtek, mert volt egy helyszíni bejárás, és történjen meg
egy felmérés, utána legyen egy visszamérés, és priorizálás után kezdődött a javítás. Még az idén
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sorra fognak kerülni azok a részek is. Négyzetméterre a vállalás szerinti javítás megtörtént.
Fontos, hogy az elszámolást is nyújtsa be az önkormányzat, mert még az idén a Modern Falvak
programban is lehet pályázni útjavításra.
Földesi Györgyné képviselő: Kérte volna 2018 évre a vagyongazdálkodásról szóló kimutatás.
Nézzék meg, vizsgálják felül, ebbe tudnak beleszólni, ebből tudnak több bevételt képezni.
Kláricz János polgármester: A Béke utca végén lévő feladatra nem reagálna most még, erre a
június 30-i határidőt jelölné meg.
Az üvegháznak is el kell készülnie, mert így a funkcióját nem tudja betölteni.
A Petőfi utcai ingatlan ablakainak a helyreállítására is gondot kell fordítani.
Megkérdezte a képviselő asszonyt, hogy milyen részletezéssel szeretné kérni a
vagyongazdálkodásról szóló kimutatást.
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné kérni a bevételek kimutatását, mennyi a horgásztó
bevétele, a piac bevétele, a szolgálati lakások, a közterület díjak, a művelődési ház bérleti díjai.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint ez a kimutatás kormányzati funkcióként a
költségvetésben benne van.
Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint nincs, ezért szeretné kérni a kimutatást.
Kláricz János polgármester: Rendben van, a pénzügyes kollegák elkészítik a kimutatást.
Fenyődi Attila alpolgármester: A lakosok hiányolják azt, hogy hova tegyék a feleslegessé vált
üveget, mivel megszűntek a szelektív hulladék gyűjtő szigetek.
Az önkormányzat külterületi ingatlanán, ahol a zöldhulladékot tárolja az önkormányzat,
égettek, és nagyon csúnya fekete füst volt, ez nem megengedhető. Külterületen nem lehet
égetni. Ez kb. másfél hónapja volt, erre nagyon figyelni kell.
Van még egy jelzése, több szülő megkereste, megállította, hogy a Végállomás büfé mellett kint
állnak, söröznek.
Dr. Nagy Éva jegyző: Szólni kell a rendőrnek, de biztosan nem az óvoda oldalában állnak.
Földesi Györgyné képviselő: Hamarosan újra napirendre kerül a közrendről és a
közbiztonságról szóló beszámoló, újra el fog hangozni, hogy Bucsán nagyon sok intézkedés
indul a Végállomás Büféből.
Kláricz János polgármester: Ha ilyet tapasztalnak, akkor oda kell menni, és szólni az
embereknek.
Földesi Györgyné képviselő: A parkban is történik csúnya viselkedés.
A délelőtti ülésen a Kulturális Bizottság véleményezte a „Bucsa Községért” Díjra
felterjesztéseket. Megkérdezte, hogy miért nem tárgyalja most a képviselő-testület ezt a
napirendet.
Kláricz János polgármester: Május 15-ig még tartani fognak testületi ülést. Ezen az ülésen a
telekvásárlásokról is fog tudni tájékoztatást tartani az előrelépésekről.
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Dr. Nagy Éva jegyző: A májusi testületi ülésen nagyon sok napirend, beszámoló szokott lenni.
Javasolja, hogy tartsanak két ülést, mert nagyon sok a beszámoló, azokat egy délután
végighallgatni időigényes, megterhelő. Amit lehet előrébb hozni beszámolók, amelyek
elkészülnek hamarabb, azokat tartsák meg egyik ülésen, a másik ülésen pedig a maradék
napirendeket.
Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy a május végi ülést bontsák kétfelé, és ha
elkészülnek a beszámolók tartsanak ülést két alkalommal.
Meghirdetett testületi ülés valóban nem maradhat el, de nem volt meghirdetett ülés, a
munkaterv nem jelent meghirdetett ülést.
Javasolja, hogy közösen nézzenek ennek utána.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 16,30 órakor bezárta.
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