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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

530-10/2017. iktatószám 

10.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 14-én 

(szerdán) délelőtt 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Földesi Györgyné, 

Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradtak: Faluházi Sándor képviselő 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Pap-Szabó Katalin 

jegyzőt 

 

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Távol maradt 1 fő képviselő. 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontokat:  

 

1./ A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvízberuházási Társulás alapításáról szóló döntés  

      meghozatala 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodása elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Döntés a Bucsa, Kossuth u 43. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ 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 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  
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1. napirendi pont: A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvízberuházási Társulás 

alapításáról szóló döntés meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Szennyvízberuházási Társulás alapításáról szóló döntés meghozatalát. 

 

A társulás megalapítására a Közreműködő Szervezettől érkezett jelzés miatt van szükség, 

mivel a pályázat támogathatóságának feltétele az, hogy a beruházás megvalósítása érdekében 

társulást kell a három településnek alakítani. A társulás megalakítását július elejére meg kell 

valósítani, mert így tudják a Támogatási Szerződés módosításokat eszközölni. 

  

A társulási megállapodás a június 21-i ülésre készül el, ezen az ülésen fogják teljes egészében 

megismerni és esetlegesen módosítási javaslatokkal élni, illetve ezt követően kell a társulás 

alakuló ülését megtartani. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? A célt mindenki ismeri, 

Kertészsziget és Ecsegfalva hálózaton gyűjtött tisztítatlan szennyvizét szeretnék Bucsára a 

szennyvíztelepre hozni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Komoly észrevétele van. Amikor a testület február hónapban 

erről határozott a 14/2017.(II.23.) számú határozattal, az úgy hangzott: 

„Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete hozzájárul, hogy- amennyiben a tervező 

számításokkal alátámasztottan igazolja, hogy az Ecsegfalvai és a Kertészszigeti 

szennyvízkibocsátás mennyiségét a Bucsai tisztítómű és a belső hálózat elbírja- Ecsegfalva 

és Kertészsziget települések területén összegyűjtött tisztítatlan szennyvizet a Bucsai 

szennyvízelvezető hálózaton keresztül a Bucsai szennyvíztisztító telep befogadja. 

Amennyiben a Bucsai szennyvíztisztító telep nem képes az Ecsegfalvai és Kertészszigeti 

szennyvíz befogadására, tisztítására, abban az esetben Ecsegfalva és Kertészsziget 

községek a beruházás részeként vállalják a Bucsai szennyvíztisztító telep kapacitásának 

bővítését.” 

 

Erről határozott a testület, akkor is az volt a véleménye, hogy emberileg kell ennyire segíteni 

az embertársakon, ha belefér, mint ahogy a határozat is szól, miért ne fogadja be a 

szennyvizet a bucsai tisztító, de itt ennél sokkal többről van szó ezután. 

Felmerül a kérdés, ha társulást alakítanak, akkor mindenkinek kell, hogy „haszna” legyen. Mi 

ebből Bucsa községnek a haszna? A kérdésre a válasz az, hogy talán semmi.  

Milyen gondja van ebből az önkormányzatnak? Megnyitnak egy lezárt pályázatot, nyilván így 

Bucsa Község Önkormányzatán keresztül folyik a pénzügyi elszámolás, több dolog felmerül, 

hogyan tudja megoldani a pénzügy? Kell-e segítség a munkához? Nem tudják pontosan 

mennyi az összeg? Terhet vesz magára Bucsa Község Önkormányzata. A projekt is Bucsára 

lesz terhelve, talán még rosszul is kijöhet ebből a község, hiszen nagyságrendileg Bucsa kapja 

pályázati pénzt. Felmerülhet az is, hogy Bucsa községet hátrányosan érinti ez a kapott 

támogatás a későbbiekben benyújtott pályázatok elbírálása során, hiszen már kapott Bucsa 

pénzt a projektekre. Nem látja értelmét, valóban megengedte ezt a képviselő-testület, de nem 

gondolta, hogy ennyire bele kell mennie Bucsának, ez nem érdeke ez Bucsának. A községnek 

az utakkal, a járdákkal, egyéb intézményekkel kellene foglalkozni. 

 

Kláricz János polgármester: A projekt még nincs lezárva, most meg lett határozva egy 

átmeneti díjszabás. Erre a díjszabásra elég sok panasz van, viszonylag magasan lettek 

megállapítva a díjak. Ennek a beruházásnak a következtében, mivel nő a tisztított szennyvíz, 
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de maguk a fajlagos költségek nem nőnek, előre láthatólag a díjak csökkeni fognak, ez a 

bucsai szennyvízre is kimutatható, erre fognak számításokat végezni.  

Felelőssége Bucsának ezt a projektet végigvinni, hiszen nagyon jó pénzügyi finanszírozási 

esélyei vannak annak, hogy ezt a kormány teljesen lefinanszírozza, hiszen ennek 

agglomerációs okai vannak. Az első küszöbön már túl vannak, a Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság támogatólag küldte meg a közös agglomerációs besorolást az Országos Vízügyi 

Főigazgatóságnak, első körben itt is támogatásra került, ezért is jelzett a Közreműködő 

Szervezet, hogy kezdje el az önkormányzat azokat a jogi előkészületeket, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy a pénzügyi finanszírozása is megvalósítható legyen a projektnek. 

Véleménye szerint nem lenne jó döntés, ha ebben a közös projektben nem a lehetőséget látnák 

meg. Ha árcsökkentést tudnak ezzel a közös projekttel elérni, akár 15-20 vagy 30 %-os 

díjcsökkentést tudnának elérni. akkor a településen helyben megtartott jövedelmet 

eredményeznének. 

Tapasztalatuk már van, az előzetes tájékoztatások szerint a bucsai projektre érvényes 

pályázati megállapítások, miszerint 100 %-os önerő finanszírozású, valamint az azokat a 

műszaki tartalmakat és a rákötési rátákat kell hozni, amit Bucsa községnek. A bucsai 

projektnek a műszaki, szakmai szakasza lezárult, de a pénzügyi lezárás még nem történt meg, 

ezért valósulhatna meg a másik két település szennyvízkezelése is. 

 

Összességében elindul egy munka, azzal, hogy egy társulást hoznak létre, Bucsa község a 

társulásban mindenféle kifogását, aggályát tudja érvényesíteni.  

A társulás direktben nem Bucsa község érdekeit képviseli, de effektív Bucsa község érdeke is, 

a társulási megállapodás elfogadásakor lehet érvényesíteni minden álláspontot. 

 

A Közreműködő Szervezet meg fogja vizsgálni a Társulási Megállapodást, és a Támogatási 

Szerződést is csak úgy fogja módosítani, és megkötni, hogy a bucsai projekt eddig elkészült 

és elszámolt pénzügyi ütemezéseit és szakaszait nem fogja akadályozni az ezt követő 

beruházás.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ebből a bővített mondatból azt értette meg, hogy óriási haszna 

lesz Bucsa községnek, mert 25-30 %-kal csökken a beruházást követően a szennyvíz díja. 

 

Kláricz János polgármester: Az a mondat feltételes módban hangzott el. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ezt is csak sejtési szinten tudják, talán csökkeni fog szennyvízdíj 

költsége a lakosságnak. Továbbra is az a véleménye hogy ez nem Bucsa község beruházása, 

alakítson társulást a másik két település, február hónapban azt döntötte a testület, hogy 

hozhatja a szennyvizét Kertészsziget és Ecsegfalva község.  

 

Kláricz János polgármester: Álláspontja az, hogy ez a beruházás összességében a lakosságnak 

pozitív lesz, a beruházás kellemetlen része nem a településen történik, itt a szennyvíztisztító 

fog bővülni. A három település egy vízlencsét használ, a másik két településen a magas 

szippantási díjak mellett minimálisra leredukálódott a szippantás, a felszíni vízbázisokat a 

szomszédos települések továbbra is fertőzik. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint ez nem ide tartozik, az ő dolguk.  

 

Kláricz János polgármester: Látja, hogy nem tudja meggyőzni a képviselő asszonyt, csak nem 

szeretné, ha a többi képviselőt a döntésben elbizonytalanítanák. 
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Földesi Györgyné képviselő: Minden képviselő érti, hogy miről van szó. Az előterjesztéseket 

értelmezte, abban arról van szó, hogy amennyiben nem képes befogadnia tisztító a szennyvíz 

mennyiséget, akkor bővítése szükséges, - nem kívánja tovább részletezni.  

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e már valamilyen terv, amely 

meghatározza, hogy költségben mennyi lesz projekt?  

 

Kláricz János polgármester: Ha megalakítják a társulást, az lesz az a jogi személy, amely 

ennek a pályázati projektnek az előkészítését el fogja tudni kezdeni intézni. 

Olyan műszaki előkészítettségi dokumentáció van, amely alapján az agglomerációs 

besorolásnak a felülvizsgálatát a belügyminisztérium el tudja végezni. Az agglomerációs 

besorolás azt jelenti, hogy egy adott földrajzi területen belül hány település képez egy 

agglomerációs egységet. Eddig Bucsa település önmagában képezett egy agglomerációs 

egységet, most a szakmai szervezetek indokoltnak látják azt, hogy ehhez az agglomerációs 

egységhez csatlakozzon Kertészsziget és Ecsegfalva is. Ha megalakítják a társulást, ezt 

követően indul a szakmai munka, a KSZ tájékoztatása szerint szakértők bevonásával lesznek 

az árak, költségek meghatározva. Ennek a szakértői meghatározásnak a végén nem új pályázat 

kerül kiírásra, hanem a jelenlegi nyitott KEHOP-os pályázatban megváltozik az alany, a 

társulás kerül be támogatott alanyként, és a minisztérium többletforrás hozzárendelése útján 

biztosítja ennek a beruházásnak a forrását addig a mértékig, ameddig a szakértők 

meghatározták a kivitelezés költségeit. 

A társulás megalakításával a munka indul el, eddig a szakmai műszaki előkészítés zajlott, ami 

azt vizsgálta meg, műszakilag, és a kivitelezés szempontjából, hogy technológiailag 

megoldható-e, hogy a két településről átjusson a szennyvíz Bucsára, majd itt a megfelelő 

tisztítási technológia mellett a környezeti szempontokat betartva a tisztított szennyvíz kijusson 

a Hortobágy-Berettyó irányába.  Ezeken a rostákon maga az elgondolás keresztülment. 

Az önálló szennyvíztisztítás kivitelezésre az elkövetkezendő időben nem látnak lehetőséget.  

  

Fenyődi Attila alpolgármester: A talajszennyezést, amely sok éven keresztül folyt Bucsán, 

ezzel a beruházással sikerült megoldani. Ha a szennyvízárak kicsit magasak is, viszont tudja 

azt támogatni, hogy a két település ide Bucsára hozza a szennyvizét. Rengeteg lesz a 

földmunka, nem lehet még tudni, hogy Ecsegfalva hol fog bejönni, Kertészsziget hol fog 

bejönni a vezetékkel. Ha nem lesz kára az önkormányzatnak belőle, támogatja.  

A jövőben bármilyen információ lesz, kéri, hogy kapjanak tájékoztatást róla. 

 

Kláricz János polgármester: Idén februárban hozták meg a döntést, akkor az azon az ülésen is 

volt szó róla, hogy elektronikusan a dokumentációk rendelkezésre állnak.  

Két verzió készült, A és B verzió, ezek közül az A verziót támogatták a szakmai szervezetek, 

amely mindkét település esetében a szennyvíz Bucsa településre való átvezetését találták 

helyesnek. Ezek tehát megismerhetők, fontos ez, hogy minél jobban informálódjanak a 

képviselők,  hiszen a lezárható projekt nyitvatartása kockázatos, de a Támogató Szervezet 

részéről ez nem egyedüli dolog, ez lesz  Magyarországon a kilencedik továbbfinanszírozott 

projekt. Amikor Bucsa község szennyvízberuházása indult, akkor is sokakkal került vitába 

azzal kapcsolatosan is, hogy nem lesz sikeres a beruházás. A Társulási Megállapodásban meg 

kell hogy célként fogalmazódjon, hogy a CBA számításoknak is aszerint kell hogy 

elkészüljenek, a beruházásnak árcsökkentő hatásúnak kell lennie. Ha megnövekszik 

kétszeresére a befizetés, akkor a telepnél nem növekszik meg a fajlagos kiadás, nem kell plusz 

létszámot felvenni, nem kell olyan technológiának megjelennie, aminek árfelhajtó hatása 

lenne. A beruházásnak tehát árcsökkentő hatásúnak kell lenni. Tájékoztatta a képviselőket, 

hogy a társulásba delegálni kell minden településről két főt. 
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Pap-Szabó Katalin jegyző: Alapvetően a polgármesterek a társulási tanács tagjai, delegálni 

csak választott tisztségviselőt lehet, tehát képviselőt, viszont az alpolgármester t ezért nem 

javasolja delegálni, mert a polgármestert távollétében az alpolgármester jogosult 

helyettesíteni. 

 

Kláricz János polgármester: Faluházi Sándor képviselőt és (személyét) a polgármestert 

javasolná delegálni a társulásba. 

 

Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? 

  

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

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Szennyvízberuházási Társulás alapítását támogatja. Egyetért, hogy Kláricz János 

polgármester, és Faluházi Sándor képviselő legyen delegálva a Társulás Társulási Tanácsába. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 4 igen szavazattal, 2 

ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

57/2017.(VI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat  

A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvízberuházási Társulás alapításáról 

szóló döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1./ Elhatározza, hogy Bucsa község Önkormányzata az Ecsegfalva és Kertészsziget 

településeket is érintő fejlesztés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” projekt keretében való 

megvalósíthatósága érdekében Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvízberuházási 

Társulás létrehozását vállalja. 

2./ A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Szennyvízberuházási Társulás Társulási Tanácsába 

Bucsa Község Önkormányzat képviseletében 

 Kláricz János polgármester 

 Faluházi Sándor képviselő  

személyeket delegálja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 

Juhász Sándor képviselő távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 6 főről 5 

főre, a szavazatok száma is 6-ról 5-re változik.  

 

2. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

 

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

Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 

Az anyag kiküldésre került, a mérleg elkészült, kéri a képviselőket, véleményezzék az 

anyagot.  

 

Harmati Gyula képviselő: Az előző ülésen miért nem került elfogadásra ez a beszámoló?  

 

Kláricz János polgármester: A könyvelő betegsége miatt nem tudta elkészíteni az anyagot, 

mostanra készült el. 
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Földesi Györgyné képviselő: Az, hogy még csak most fogadják el a beszámolót törvénytelen, 

ennek eleget kellett volna már tenni. Nem találkozott még ilyen esettel. 

 

Kláricz János polgármester: A késedelem mielőbbi megszüntetésén kell most dolgozniuk, a 

mai ülésen el kell fogadni a kft 2016. évi beszámolóját.  

 

Az alvállalkozói tevékenységgel kapcsolatosan kérdezett. A beszámoló megszövegezése 

szerint a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft alvállalkozási szerződés formájában a szilárd kommunális 

hulladékgyűjtést végezte Bucsa településen 2016. július 16-tól 2016. december 29-ig.  

A Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft és a Nagykunsági 

Környezetvédelmi Kft kapcsolt vállalkozások és a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tartozása egy 

részét engedményezés útján írták jóvá, mely összeg: 2.007.870 Ft.  

Megkérdezte, hogy mekkora összeg maradt még?    

 

Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló: Kb 3 millió forint maradt, illetve a BUCSA-ÉP Kft felé  

Kertészsziget község lakosságának is van tartozása.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A szolgáltatás megkezdése óta az összes kintlévőség 17.613.118 

Ft. 2016 év végén a Kft végelszámolása vette kezdetét, mely folyamatot nem lát az ügyvezető 

gyors folyamatnak, a különböző partnerekkel, felügyeleti szervekkel és korábbi szállítókkal 

folytatott egyeztetések  időigényessége miatt.  

Ez a megfogalmazás így nem értelmezhető. Miből fogják a rengeteg kintlévőséget rendezni?  

Az eladott áruk beszerzési értéke 2016 évben 2.704.608 Ft volt. 

A személyi jellegű ráfordításoknál 8 millió forint van a munkabérnél, mindig azt mondták, 

hogy egy ember van, egy embernek nem lehet ennyi munkabére?   

 

Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló: A bérjellegű kiadásoknál a tóparti presszónál foglalkoztatott 

bére, és a diákmunkások bére is megjelenik. 

 

Kláricz János polgármester: 2016 évben a kft diák munkásokat is foglalkoztatott, ami 

megjelenik a kft könyvelésében bérjellegű kiadásként. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha a szöveges beszámolóban ez szerepelne, nem is kérdezné.  

Követelések: 16.140.000 Ft, Eredménytartalék: -10.652.000 Ft, Rövid lejáratú 

kötelezettségek: 27.597.000 Ft.  

Hiányolja, hogy a beszámolóban a kft ügyvezetője nem tett javaslatot, arra, hogy mi a 

megoldás? Hogyan tudják lezárni ezt a folyamatot? Van-e valamilyen kiút? 

Kijelenti, hogy ezt a folyamatot nem tudják lezárni, így nem tudja elfogadni a beszámolót.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy milyen összegű adóssággal vette át a kft 

ügyvezetőségét Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető?  

 

Ifj. Gyarmati Imre volt ügyvezető, végelszámoló: A kft-t 9 millió forint adóssággal vette át, 

plusz a hitelek. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Véleménye szerint nemcsak a mostani ügyvezető felelőssége az, 

hogy a kft adóssága ilyen mértékű. Ha felelősöket keresnének, akkor visszamenőlegesen több 

embert kell megnevezni. A megoldást a végelszámolásban látja. Mivel nincs más javaslat, 

véleménye szerint ezt a mostani végelszámolási folyamatot kell végigvinni. 
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Ifj. Gyarmati Imre volt ügyvezető, végelszámoló: A mai anyag a 2016. évi gazdálkodásról 

szól, ebben valóban nem szól a megoldásról, a végelszámolásról. Ezt külön megbeszélést 

tárgya. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy fogadják el a beszámolót, és zárják le a BUCSA-

ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodását, megszüntetve ezzel azt a szabálytalanságot is, 

hogy a kft most nyújtja be a beszámolóját. Véleménye szerint nem fogja a késedelemért kár 

érni a kft-t. A képviselők között ellentétel vélemények is kialakultak. 

 

Az önkormányzat az elmúlt években a kötelező közszolgáltatási feladata ellátása érdekében 

magának a kft-nek kölcsönként nyújtotta összeget javasolni fogja támogatásként módosítani, 

hiszen az önkormányzat kötelező feladatát látta el. Egyetlen önkormányzat esetében sem 

működött a lakosságtól beszedett díjból. 

Minden önkormányzat támogatta azt a céget, amely ellátta ezt feladatot, Bucsa Község 

Önkormányzatánál ezt a támogatást mindenkor kölcsönként nyújtotta. 

 

Kéri a képviselőket, hogy támogassák a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót, fogadják el. 

A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tekintetében az NKHV Zrt irányában már csak adatszolgáltatási 

kötelezettség van, minden olyan jellegű információnak a birtokában lesznek, ami szükséges 

ahhoz, hogy a végelszámolást milyen módon fogják tudni megvalósítani. Akkor kész 

javaslattal fognak a képviselő-testület elé tenni. 

 

El fogják tudni dönteni, hogy a kft végelszámolását milyen módon tudják véghez vinni. 

A mostani ülés napirendje a kft 2016. évi gazdálkodása elfogadásának a pótlása. 

 

Harmati Gyula képviselő: Csak egy megjegyzése lenne, a törvényi határidőket, be kell tartani, 

ha beteg a könyvelő akkor is. Ennek a beszámolónak május 31-ig kész kellett volna lenni, ezt 

el kellett volna fogadni. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, megkérdezte, van-e még kérdés, 

hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan?  

 

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

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi  

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 

ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

58/2017.(VI.14.) sz. Képviselő-testületi határozat  

 A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. 

évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszeg 21.347 eFt eszköz 

és forrásoldallal megegyezően, a mérleg szerinti eredmény - 3.065eFt, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Ifj.Gyarmati Imre végelszámoló 

Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: Döntés a Bucsa, Kossuth u 43. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

 

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

Kossuth u. 43. szám alatti ingatlan megvásárlásáról.  

A képviselő-testület a pályázat benyújtásakor hozott már döntést, akkor az ingatlanbecsérték 

szerinti értéken való megvásárlásról, azaz 3.900.000 Ft-os áron.  

Az eladó nyilatkozatban fejezte ki azon szándékát, hogy az ingatlant 3.300.000 Ft-os áron 

eladja. Az ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés megkötése igényli az idei számos, 

új határozat meghozatalát. 

 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szíveskedjenek döntést hozni határozat formájában a 

TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” elnevezésű projekt megvalósításához, az adásvételi 

szerződés megkötéséhez nem elegendő a tavaly meghozott döntés. 

Bucsa Község Önkormányzat megvásárolja a Bucsa, Kossuth u. 43. szám alatti (971 helyrajzi 

számú) ingatlant 3.300.000,- forint vételáron.  

 

Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa, Kossuth u. 43. 

szám alatti ingatlan 3.300.000 Ft vételáron történő megvásárlásával egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

59/2017.(VI.14.) Képviselő-testületi határozat 

  Döntés a Bucsa, Kossuth u. 43. szám alatti ingatlan  

megvásárlásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 „Helyi 

gazdaságfejlesztés” elnevezésű projekt megvalósítása céljából megvásárolja a Bucsa, 

Kossuth u. 43. szám alatti (971 helyrajzi számú) ingatlant 3.300.000,- forint vételáron.  

A vételár összegéből 3.113.749,- forint nem számolható el a pályázat keretében ezért ezt 

az összeget az Önkormányzat a 2016. évi saját költségvetéséből a felhalmozási bevételek 

terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a képviselők ülésen való aktív részvételét, és az 

ülést bezárta. 

 

      kmf. 

 

 

 

             Kláricz János     Pap-Szabó Katalin 

              polgármester           jegyző 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

         jegyzőkönyvvezető 

https://www.palyazat.gov.hu/top-113-15-helyi-gazdasgfejleszts
https://www.palyazat.gov.hu/top-113-15-helyi-gazdasgfejleszts
https://www.palyazat.gov.hu/top-113-15-helyi-gazdasgfejleszts

