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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-11/2011. iktatószám 

 

11. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

  

  

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 2-án 

(szerdán) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.  

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes, Ifj. Gyarmati Imre műszaki előadó 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent képviselőt, Dr. 

Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest, és Ifj. Gyarmati Imre műszaki munkatársat. 

 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van. 

  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

1./   Döntés a közös földgáz beszerzéshez való csatlakozási szándékról, a Szindikátusi 

szerződés tervezet jóváhagyása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy kerüljön fel második napirendi pontba a 

„Szándéknyilatkozat Bucsa község lakosainak betegszállításával kapcsolatosan” napirendet.  

 

A képviselő-testület a téma napirendre vételével egyetértetett. 

 

2./ Szándéknyilatkozat Bucsa község lakosainak betegszállításával kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János  

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólása? 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt a napirendi pontokat elfogadásra javasolta.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 
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1./ napirendi pont: Döntés a közös földgáz beszerzéshez való csatlakozási szándékról, a 

Szindikátusi szerződés tervezet jóváhagyása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntést a közös földgáz 

beszerzéshez való csatlakozási szándékról, a Szindikátusi szerződés tervezet jóváhagyásáról. 

A képviselők további tájékoztatást kaptak egy táblázatban arról, hogy mely intézmények 

milyen gázfogyasztási mennyiséggel kerülnek a közös beszerzésbe.  

Megkérte a jelenlévő Ifj. Gyarmati Imrét, aki az előkészítő adminisztratív munkákat végezte, 

szíveskedjen tájékoztatást adni. 

 

Ifj. Gyarmati Imre műszaki előadó: Tájékoztatta a képviselőket, Ecsegfalva és Bucsa község 

esetében is elkészültek a gáz igényeket tartalmazó adattáblák.  

Bucsa esetében közel 80 000 köbméter gázról van szó. Ezek kalkulált és kerekített összegek, a 

korábbi évek tapasztalatai alapján határozták meg az adatokat.  

 

Kláricz János polgármester: Bucsa község esetében már az előző években is közös 

gázbeszerzéssel folyt a beszerzés. Már az adatszolgáltatásnak is nagy felelősséggel kell 

kalkulálni, mert az eltérés szankciókat vonhat maga után. Megyei szinten egy 

összfogyasztással fognak a piacra menni, így még kedvezőbb árakat fognak tudni kialkudni. 

Tavaly a GDF SUEZ volt aki megnyerte a pályázatot, menetkörben kiesett a szabadpiacról az 

EMFESZ szolgáltató, még most is vannak körülötte tisztázatlan dolgok. Úgy gondolja, hogy 

az idén is mindent megtesz a megye, hogy a legjobb eredménnyel végezze a munkát a 

szindikátusi megállapodás alapján.  

Tavaly még nem volt mindenki kötelezve arra, hogy a földgázt így szerezze be, csak bizonyos 

gázfogyasztás fölött. Az idén már mindenki kötelezett arra, hogy szabadpiacról vásároljon. 

Mindenki keresi annak lehetőségét, hogy a lehető legjobb árat kaphassa. Nagy mennyiség 

vásárlása esetén megfordulhat a helyzet, és a szolgáltató keresi a vevőt az ajánlatával.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e arra adat, hogy mennyi összeget 

takarított meg így az önkormányzat, a gáz közös beszerzésével? 

 

Kláricz János polgármester: Most nincs arra adat, de biztosan fognak majd erre készíteni 

beszámolót.  

Most arról van szó, hogy az önkormányzat is tagja lesz annak a kiajánlásnak, hogy a megyei 

önkormányzat összesen mennyi gáz mennyiséget foglalna le, vásárolna meg összesen.  

Később van szó arról, hogy kivel kötnek az önkormányzatok szerződést. Most arról van szó, 

hogy szándéknyilatkozat kell adni a megyei önkormányzatnak a közös földgáz beszerzésben 

való részvételről. 

Javasolja, hogy csatlakozzon az önkormányzat a közös földgázbeszerzéshez.  

 

Harmati Gyula képviselő: Javasolja, fogadják el, és vegyen részt az önkormányzat.  

A későbbiekben azonban érdemes lenne tovább gondolkodni arról, hogy hosszabb távon 

hogyan lehetne olyan fűtési megoldással kiváltan a gázt, amivel a költségeket még jobban 

tudnák csökkenteni. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy elgondolkodtak már különböző 

más, a gázfűtést kiváltó fűtési móddal kapcsolatosan. Vannak olyan intézmények, ahol a 

vegyestüzelésű kazán is meg van, és működőképes. Nyilván a konyhán nem fogják a fűtéshez 

szükséges gázt átváltatni, de egyes intézményeknél lehetséges lenne a fűtési költséget 

csökkenteni. Jártak Körösújfaluban, ahol meg is tekintették, hogy bálás szalmával való 
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fűtéssel mennyire kevés volt két intézmény fűtése.  

Ebben az évben az irányelvet kellene meghatároznia a képviselő-testületnek a fűtéssel 

kapcsolatosan. 

 

A képviselők is hozzáfűzték saját gondolataikat a fűtési lehetőségekkel kapcsolatosan.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, 

hogy Bucsa Község Önkormányzata csatlakozzon a közös földgáz beszerzéshez, és a 

Szindikátusi szerződés terveztet jóváhagyja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

21/2011.(03.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a közös földgáz beszerzéshez való csatlakozási szándékról, a Szindikátusi 

szerződés tervezet jóváhagyása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Békés Megyei 

Önkormányzat, mint gesztor által létrehozott szindikátushoz, és kinyilvánítja szándékát, 

hogy részt vesz 2011. július 1-jétől 2012. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó 

közös gázbeszerzésben.  

Jóváhagyja e határozat 1. sz. mellékletét képező Szindikátusi Szerződés tervezetet.  

Felhatalmazza a Polgármestert a Szindikátusi Szerződés aláírására, valamint a közös 

földgáz beszerzés ügyében való eljárásra. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2011. március 4. és folyamatos 

  

2./ napirendi pont: Szándéknyilatkozat Bucsa község lakosainak betegszállításával 

kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot Bucsa község 

lakosainak betegszállításával kapcsolatos szándéknyilatkozatot. A képviselők az előterjesztést 

írásban megkapták, azt mindenki megismerte. 

Ezt a szándéknyilatkozatot megelőzi a képviselő-testület 2011. január 28-án meghozott 

12/2011.(01.28.) sz. KT határozata, amely arról szól, hogy Bucsa település lakosainak kórházi 

ellátását a Karcagi Kátai Gábor Kórház lássa el. A mostani előterjesztés arról szól, hogy a 

Creatív-Comph Kft, amely karcagi székhelyű és eddig végezte Bucsa község betegeinek 

szállítását, a mentőszolgálatokon túl, kritikussá vált a betegszállítás, abból az okból, hogy  egy 

gépjárműre elvesztették a finanszírozást, és a gépjármű műszaki állapota nem felel meg a 

betegszállítás feltételeinek. Erről mindkét háziorvossal konzultált, és megbeszélték, hogy az 

eddig mindenki számára megelégedéssel szolgáló kft-t szándéknyilatkozattal támogatja az 

önkormányzat, mivel március 10-én lesz egy pályázatuk elbírálva, amivel újra lehetőségük 

lenne Bucsa település betegeinek szállítása is. 

Ennek a nyilatkozatnak a megtételét javasolja most a képviselő testületnek. 

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: A betegellátás szolgáltatás eddig megfelelően működött.  

Például ma is itthon maradt egy beteg, pedig fontos CT vizsgálata lett volna, és ha más 

betegszállítót hívnak azok nagy késéssel érkeznek csak, nem is lehet egy lapon említeni a 

betegszállítás színvonalát.  
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Kláricz János polgármester: A háziorvosoktól már kértek ajánlást tavaly ősszel, és mind két 

háziorvos meg is adta azt. Ha most a képviselő-testület is megtenné ezt, akkor bízhatnak 

benne, hogy az említett kft pályázata sikeres lehetne.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

szándéknyilatkozat megtételével Bucsa Község lakosainak betegszállításával kapcsolatban.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

   22/2011.(03.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

  Szándéknyilatkozat Bucsa község lakosainak betegszállításával kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy közös szándéknyilatkozat 

formájában érvényre juttatja azon célját, hogy tekintettel arra, hogy a település 

lakosainak járó- és fekvőbeteg ellátása továbbra is a Karcagi Kátai Gábor Kórházban 

történik, a képviselő-testület a karcagi kórházzal szerződésben álló cég (Creatív-Comph 

Kft, 5300. Karcag, Csokonai u.8.) által betegszállítással kapcsolatosan nyújtott 

szolgáltatásait a jövőben igénybe kívánja venni.   

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a község Településrendezési 

tervének elkészítésével kapcsolatosan tárgyalásokat folytatott az ERBO-PLAN Mérnöki 

Szolgáltató Kft-vel, a testület betervezett valamennyi költséget a terv véglegesítésére. 

Egyeztették a rendezési tervet a szegedi főépítészi hivatallal. Arra a megállapításra jutottak, 

hogy a rendezési terv az idő eltelte miatt, és mivel a jelenlegi jogszabályoknak nem felel meg, 

azt teljesen újra kell tervezni, ennek a költsége 4,8 millió forint.  

Azt szeretné javasolni a képviselő-testület felé, hogy a rendezési terv kronológiai szakaszait  

egy munkacsoport vizsgálja meg, nézze meg, hogy hol voltak azok az akadályok, ami miatt a 

terv nem került elfogadásra.  

Úgy gondolja, hogy meg kell húzni egy határt, és nem kell a képviselő-testületnek minden 

további nélkül bevállalnia a 4,8 millió forint tervezési költséget, bár lehet, hogy később 

mégiscsak ki kell ezt fizetni, mert a beruházások megvalósításához szükséges lesz az 

elfogadott rendezési terv. 

Ezért javasolja, hogy egy munkacsoport mutasson rá azokra a dolgokra, amelyek 

akadályozták a Településrendezési terv elfogadását. A Gazdasági Bizottság tagjait 

megfelelőnek tartja ennek a feladatnak az elvégzésére. A bizottság tagjai között vannak külsős 

tagok, akik más szemmel is tudják nézni, van az előző testületből is tag a bizottságban. 

Vizsgálják meg, hogy milyen okokból lett eltolódva a rendezési terv elfogadtatása, miért 

tartanak ott, hogy most újabb 4,8 millió forintba kerül a terv elkészítése. 

 

Elmondta, hogy egyeztetett a szakemberekkel, hogy a szennyvízberuházásban való 

megindulásban nem lesz-e akadály az, hogy a rendezési tervvel kapcsolatosan még tervezések 

lesznek. Egy nyilatkozatban kell majd leszögezni azt, hogy a szennyvíz projekt nem ellentétes 

a rendezési tervvel.  

Az önkormányzatnak kb. 70-es évekbeli rendezési terve lehet most. Azért is fontos, hogy 

elfogadott rendezési terve legyen az önkormányzatnak, mert abban kerül meghatározásra a 
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belterületbe csatolás, az ipari terület kijelölése, a tisztító telep kijelölése stb. A szennyvíz 

beruházást tehát nem befolyásolja.  

 

Harmati Gyula képviselő: Egyetért a felvetéssel, és javasolja a munkacsoport létrehozását. 

Kérdezi, hogy ez a rendezési terv már elfogadható lett volna valamikor?  

 

Kláricz János polgármester: A szegedi főépítészi hivataltól érkezett levélben foglaltaknak 

kellett volna megfeleltetni a tervet, és volt egy érvényes szerződés az ERBO-PLAN Kft-vel. 

Az ERBO-PLAN Kft most is elkészítette volna azokat a pontokat, de a főépítészi hivatal azt 

kéri, hogy újra készítsék el a tervet, keressék fel a több száz telektulajdonost, stb. Ha lenne 4,8 

millió forintja az önkormányzatnak, akkor sem mondaná, hogy készíttessék el a tervet, mivel 

ebben a tervben pályázati pénz is van, és ha az ellenőrzések folytán azt még vissza is kellene 

fizetnie az önkormányzatnak, akkor további kb 5 millió forint az, ami erre el lett költve. 

 

Harmati Gyula képviselő: Ezen nem csodálkozik, mert a körjegyzőség szervezetfejlesztése is 

14 millió forintos pályázati pénzből készült el, amit nem lehet látni. 

 

Kláricz János polgármester: Rengeteg tanulmány készült ebben a pályázatban, virtuálisan 

látszik az eredménye. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A költségvetési koncepció tárgyalásakor is volt már erről 

szó, hogy hozzá kell fésülni a rendezési tervet a jelenlegi jogszabályokhoz. Akkor jóval 

kevesebb összeggel tervezte be a képviselő-testület. Most ennél az összegnél durván több 

összegről beszélnek. A pályázati összeget nem szabad lett volna elpocsékolni. Mindent meg 

kell vizsgálni, hogy mi és hogyan történt. 

 

Kláricz János polgármester: A képviselő-testület most szembesül a dolgokkal, és szeretne 

tisztán látni.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Ez már átlépi azt a tűrésküszöböt, amit a testület nem 

hagyhat szó nélkül, és nem vállalhat be.  

 

Kláricz János polgármester: A munka elvégzésére legalább egy hónapot adni kell, aztán még 

ha szükséges meg kell hosszabbítani. 

 

Fenyődi Attila képviselő: Elmondta, hogy a településrendezési tervben a településfejlesztési 

koncepció többször átbeszélésre került a testület által. Később a geotermális energia 

hasznosításával kapcsolatos elképzelés is bele került volna a rendezési tervbe, majd az újabb 

és újabb elgondolások, amelyek változtatásokat vontak maga után, és bele szerették volna 

venni a koncepcióba.  

 

Kláricz János polgármester: Azzal egyetért, hogy ezek a dolgok kerüljenek bele a rendezési 

terve, de mivel a terv pályázati pénzből készült, a pályázat kiíróját, és a későbbi ellenőrző 

szervét nem fogja érdekelni, hogy mi miatt nem került elfogadásra. Azt fogja ellenőrizni, 

hogy a pályázati pénz felhasználásra került, és van-e engedélyes Településrendezési terve az 

önkormányzatnak.  

 

Fenyődi Attila képviselő: A Gazdasági Bizottság áttekintené azokat az anyagokat, amelyek 

kapcsolatosak a rendezési terv folyamatával kapcsolatosan, ezeket fizikálisan elő kell venni, 

ezekből lehet majd dolgozni. 
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a képviselő-testület a Gazdasági Bizottság 

tagjaival megegyező tagsággal Munkacsoportot hoz létre a község Településrendezési 

Tervének elfogadtatásával kapcsolatos körülmények kivizsgálására.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

23/2011.(03.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Munkacsoport létrehozása a Településrendezési terv elfogadásával kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község Településrendezési Tervének 

elfogadtatásával kapcsolatosan Munkacsoportot hoz létre. 

A Munkacsoport feladata a rendezési terv  

Tagjai a Gazdasági Bizottság tagjai, azaz Juhász Sándor, Biró Endre, Fenyődi Attila, 

Fehér Lászlóné, Janóné Lengyel Magdolna. 

Felelős: Juhász Sándor a Gazdasági Bizottság elnöke  

Határidő: 2010. április 6. 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat által kiírt, a Tóparti Presszó bérbevételére 

érkezett pályázatok elbírálása végett, tekintettel arra, hogy az üzleti érdekeket érinthet, zárt 

ülést rendelt el.  

Kérte a képviselő-testület tagjait, aki  a zárt ülés elrendelésével egyetért kézfelemeléssel 

szíveskedjen szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

24/2011.(03.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Zárt ülés elrendeléséről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóparti Presszó bérbevételére 

érkezett pályázatok elbírálása végett zárt ülést rendel el. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

  

Kláricz János polgármester: Mivel a nyilvános ülésen több napirendi pont nem volt, 

megköszönte a képviselők aktív részvételét és a képviselő-testület az ülést zárt ülésen 

folytatta. 

Kmf. 

 

   

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                              megbízott körjegyző helyettes 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


