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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

713-11/2016. iktatószám 

 

11. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 23-án 

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

 

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

 

Jelen vannak: 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kláricz János polgármester, Földesi 

Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi Sándor Attila, Mogyorósi Anikó 

képviselők 

 

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 4 fő képviselő jelen van. Távol maradt 3 fő képviselő. A döntéshozatalban részt 

vesz 4 fő képviselő. 

  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, javasolt még egy napirendi pont 

felvételét, a jelenleg helyettesítéssel ellátott háziorvosi feladatellátási szerződés előkészítése 

lesz.  

Továbbá javasolta, hogy kerüljön le a napirendről a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. 

 

Napirendi pontok: 

1./ A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

2./ Bucsa község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 

14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Lovász István díj alapításáról, a 

támogatásról, és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) rendelet 

módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester  (mely lekerül a napirendről) 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa és környéke 

környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról a közterület 

használat rendjéről szóló a többszörösen módosított 13/2005.(VI.07.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Tájékoztatás a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 

Célzó Önkormányzati Társulással megkötendő feladatellátási szerződéssel kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Bucsa Község Önkormányzatának a hulladékszállítással kapcsolatos döntése meghozatala, 

a 2016. év második félévi gazdálkodással összefüggésben 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 

munkájáról 2015. évben Bucsa községben 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ Tájékoztatás a közvilágítás aktív berendezések üzemeltetésével kapcsolatos szerződés 

ajánlatokról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ Egyebek  

 

12./  Dr. Opauszki Mihály háziorvossal megkötendő feladatellátási szerződés megkötésével 

kapcsolatos döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester  

       

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 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  
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1. napirendi pont: A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

önkormányzati rendeletet.  

Felkérte a jegyzőt, szíveskedjen kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása a 

vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével került meghatározásra, két időszakban a nyári 

időszakban 2016. július 18. napjától 2016. augusztus 21. napjáig javasolja elrendelni, a téli 

időszakban 2016. december 21. napjától 2017. január 1. napjáig tart az igazgatási szünet, azzal 

a kikötéssel, hogy a köztisztviselőknek ezen időszakban 10 nap szabadságot kellene letölteniük. 

Az ügyfélfogadás ügyeleti rend kialakításával fog megtörténni, a szociális ügyintéző egy hétig 

tartó szabadsága ideje alatt nem lesz kérelemfelvétel, mert azoknak az ügyeknek 8 nap az 

ügyintézési határideje. 

 

Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy a Lovász István Díjra érkező pályázatokat másik 

ügyintéző tudja fogadni? 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Csak a szociális ügyekben érkező kérelmek nem kerülnek felvételre. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés?  

Mivel több kérdés nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2016. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletet. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.  

                                                

  Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete 

 a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén dolgozó 

valamennyi köztisztviselőre, és Bucsa Község Önkormányzata munkavállalóira. 

 

2. § 

 

A 2016. évi munkarendben a nyári igazgatási szünet 2016. július 18. napjától augusztus 21. 

napjáig tart. 

3. § 

 

A 2016. évi munkarendben a téli igazgatási szünet 2016. december 21. napjától 2017. január 1. 
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napjáig tart. 

4.§ 

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: 

a) A nyári és a téli igazgatási szünetben is az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul 

meg. Az ügyelet idejéről az ügyfeleket az igazgatási szünet kezdetét megelőző 5 

nappal hirdetmény útján tájékoztatni kell. 

 

5.§ 

 

(1) A nyári igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 10 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

(2) A téli igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 3 nap rendes szabadságot kivenni. 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. január 2. napján hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2016. június 23. 

 

 

            Kláricz János                                                                  Pap-Szabó Katalin 

            polgármester                                                                             jegyző 

       

Kihirdetve: Bucsa, 2016. június 24. 

  

                                                                                                   Pap-Szabó Katalin 

                                                                                                             jegyző 

Hatásvizsgálati lap 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az igazgatási szünet idejére elrendelt ügyelet miatt, csökkent létszámmal működik a 

hivatal. Fenti okból az ügyek elintézési ideje hosszabbodhat, természetesen a rendelkezésre 

álló ügyintézési határidőn belül. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A közös hivatalnak, és általa az önkormányzatnak is érdeke, hogy a köztisztviselők minél 

többen ki tudják venni és ha lehet maradéktalanul az éves szabadságukat. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 
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4. Egészségügyi hatások 

 

A szabadságok kiadása/kivétele egyben a köztisztviselők egészségi állapotára is hatással 

van. Mindenkinek szüksége van a munka mellett a megfelelő rekreációra, testi- lelki 

feltöltődésre. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ebben segítsük a köztisztviselőket. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

 

A rendelet megalkotása nem kötelező.   

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
 

Bucsa, 2016. június 23. 

                   Pap-Szabó Katalin 

                                                                                                       jegyző 

 

  

2.  napirendi pont. Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati 

rendelet módosítását. 

A rendeletben a Szociális Bizottság külső tagját, Opóczkiné Márki Andrea Sárát kell felvezetni 

az előző tag helyett, mivel az előző tag lemondott. Erről a testület a korábbiakban már értesült, 

el is fogadta, most a rendeletet igazítják hozzá a változáshoz. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés?  

 

Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

elfogadja a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.(XI.11.) önkormányzati 

rendelet módosítását? 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

 

 Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő 

napon hatályát veszti. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Bucsa, 2016. június 23. 

 

 

                              Kláricz János                                             Pap-Szabó Katalin 

                               polgármester                                                      jegyző 

 

Kihirdetésre került: Bucsa, 2016. június 24. 

 

Pap-Szabó Katalin 

                                                                                                         jegyző 

 

1. melléklet 

 

Az egyes bizottságok tagjainak névsora és feladataik 

 

Gazdasági Bizottság 

 

Tagjai:  

1. Földesi Györgyné     önkormányzati képviselő a bizottság elnöke 

2. Mogyorósi Anikó          önkormányzati képviselő 

3. Faluházi Sándor     önkormányzati képviselő 

4. Fehér Lászlóné      külső tag 

5. Polyák Jánosné                       külső tag  

 

A Bizottság feladata: 

 

1. Véleményezi, felügyeli és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodását, őrködik annak 

jogszerűsége és törvényessége felett, közreműködik a költségvetési koncepció 

kialakításában, az éves költségvetési javaslat összeállításában. 

2. Véleményezi a képviselő-testület elé kerülő ügykörébe tartozó előterjesztést, 

véleményezi a hitelfelvételi javaslatokat, a költségvetési tárgyú előterjesztéseket. 

3. Vizsgálja a pénzmaradvány és a tartalékok felhasználására irányuló javaslatokat. 

4. Közreműködik a testület és a hivatal által meghirdetett költségvetést érintő pályázatok 

elbírálásában. 
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5. Elemzi az intézmények pénzügyi vizsgálati anyagát, részt vesz a vizsgálatokban, 

javaslatot tesz az ellenőrzés hatékonyságának fokozására. 

6. Véleményezi és ellenőrzi a képviselő-testület egységes pénzalaptervét és végrehajtását, 

kezdeményezi a szükség szerinti, évközi módosítást. 

7. Véleményezi az intézményhálózat részére biztosított mennyiségi pénzalaptervét és 

végrehajtását, kezdeményezi a szükség szerinti, évközi módosítást, 

8. Figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdasági programjának megvalósítását, és 

szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására. 

9. Kezdeményezi az önkormányzati vagyon és annak tárgyai hasznosítására vonatkozó 

elképzeléseket. 

10. javasolja az önkormányzati vagyon vállalkozásba bevitelét. 

11. Végzi a hasznosítási, vagyoni tárgyú pályázatok elbírálását. 

12. kezdeményezi a gazdasági társaságok és intézmények gazdálkodásának önkormányzati 

tulajdonosi érdekeltségű vizsgálatát. 

13. Ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával, 

vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi 

ügyeit, arról jelentést tesz a képviselő- testületnek. 

14. Véleményezi az előterjesztett önkormányzati rendelettervezetet 

15. Javaslatot tesz a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására. 

 

 

Közművelődési, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság, 

 

Tagjai: 

 

1. Harmati Gyula  önkormányzati képviselő a bizottság elnöke 

2. Mogyorósi Anikó  önkormányzati képviselő  

3. Juhász Sándor  önkormányzati képviselő 

4. Koczka Istvánné   külső tag 

5. Gyarmati László  külső tag 

 

 

A Bizottság feladata: 

1. Véleményezi az oktatási, művelődési intézmények átszervezését, szerkezetátalakítását, 

létesítését megszüntetését. 

2. Összefogja a település sport- és kulturális, környezetvédelmi tevékenységét, a 

művelődési feladatok végrehajtását. 

3. Felkutatja és megőrzi a község természeti, kulturális és építészeti örökségeit. 

4. Felkutatja, megőrzi és továbbadja községünk hagyományait a következő nemzedéknek. 

5. Véleményezi a községi ünnepségek előkészítésének és megrendezésének programját. 

6. Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját és költségvetését. 

7. Javaslatot tesz a sporttal, kultúrával, környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok 

benyújtására. 

8. Együttműködik a helyi sportélet szervezésében a bucsai sportegyesülettel. 

9. A Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek az alábbi napirendek: 

- Hosszú távú oktatási, közművelődési, sportszervezési, környezetvédelmi 

terv koncepciója, 

- Közoktatási, közművelődési önkormányzati intézmények vezetőinek 

kinevezésére, megbízására vonatkozó személyi javaslatok. 
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- Közoktatási, Közművelődési, sportcélú intézmények létesítése, működési 

körének módosítása, illetve megszüntetése. 

- Környezetvédelmi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása. 

- A különböző önkormányzati szolgáltatások díjának megállapítására, 

mértékére vonatkozó javaslatok. 

- A tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos javaslatok, döntések 

 

Szociális Bizottság: 

 

Tagjai: 

1. Mogyorósi Anikó   önkormányzati képviselő, bizottság elnöke 

2. Juhász Sándor    önkormányzati képviselő 

3. Opóczkiné  Márki Andrea Sára külső tag 

 

A Bizottság feladata: 

 

Dönt: a Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendeletének alapján a rendkívüli települési támogatás 10. § (1) bekezdés a) 

pontjában és b) pontjának ba)-bd)-be)-bf) alpontjában meghatározott esetekben az ellátásra való 

jogosultságról. 

Véleményezi: 

a) az önkormányzati egészségügyi és szociális feladatok ellátására, intézményeinek 

létesítésére, működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására vonatkozó 

előterjesztéseket, 

b) a szociális védőháló megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket, 

c) az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális fejezetét, 

d) a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos képviselő-testületi anyagokat, 

e) a szociális gondoskodást, a gyermek, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és 

előterjesztéseket, a gyermekvédelmi- gyámügyi beszámolót 

f) háziorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola egészségügyi orvosi körzetek kialakítását, 

g) az egészségügyi, szociális ellátás területére vonatkozó megállapodásokat, 

h) az önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények helyiségeinek értékesítésére 

és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat, 

i) az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási szerződés megkötését a 

működtetési jog jogosultjának változása esetén. 

4. napirendi pont: Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint 

a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, az az önkormányzat 

által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési 

díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Egy új tétel kerülne bevezetésre, mivel a rendelet eddig nem tartalmazta az Erzsébet tábor 

étkeztetés díjszabást. 

E módosítással egyidejűleg szeretné javasolni, hogy kerüljön meghatározásra a rendezvényi 

étkeztetés díjszabása is. Ez utóbbi 1.200 Ft+áfa/fő lenne. 

Az Erzsébet tábor négyszeri étkeztetést jelent, a kiküldött tervezetben szereplő adatokkal 

javasolja meghatározni. Most 40 fő fog ebben a programban részt venni.  
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Több mint egy hónapos időtartamban lesz Erzsébet táborban történő foglalkoztatás, 

pedagógusokkal, elsősorban HHH-s tanulók nyári kikapcsolódódását biztosítják, illetve egy-

egy kirándulás lehetősége is van a programban. A javasolt térítési díj teljes mértékben lefedi a 

négyszeri étkeztetést. A programhoz az állam biztosítja a költségeket, amit a KLIK kifizet az 

önkormányzatnak. 

 

Egyéb térítési díjak esetében nincs módosítás, kizárólag a szociális étkeztetésen belül a 

szerződéses inflációs ár díjemelése található az előterjesztésben.   

 

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

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolná, hogy erre később térjenek vissza, mert a rendezvényi 

étkeztetéssel kapcsolatosan nem készültek számítások. 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat, vagy a civil szervezetek rendezvényein szokott 

a konyha étkeztetést biztosítani. Eddig a nyersanyagköltségből és a rezsiköltségből számították 

ki a számlát, ha ez a tétel bekerül a rendeletbe egyértelmű lesz a számlázás. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az Erzsébet tábor meghatározáson mást értett, de a magyarázattal 

kiegészítve érhető, hogy a gyerekek az iskolában lesznek foglalkoztatva, és a konyhán 

étkeztetve. 

 

Kláricz János polgármester: Ez nem kerül az önkormányzatnak költségébe, csak a nyári 

időszaban a konyha kapacitása lesz jobban kihasználva. 

 

Mivel egyéb kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az önkormányzat 

által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési 

díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

       8/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete   

az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért  

 valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális igazgatásról szóló 1993. évi 

III. tv. 92. § (1) a) pontjában és a 92. (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésében 

8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

   

1.§ 
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(1) Az Ör. 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások étkezési térítési díja:  

   332.- Ft + 217.- Ft rezsi + áfa” 

 

(2) Az Ör. 3. § kiegészül egy következő „(3)” bekezdéssel: 

„(3) Erzsébet-tábor keretében napi négyszeri étkeztetést igénybevevők étkezési térítési díja: 

   743.- Ft + 438,- Ft rezsi + áfa” 

 

(3) Az Ör. 3. § kiegészül egy következő „(4)” bekezdéssel: 

„(4) Rendezvényi étkeztetés térítési díja: 1.200.- Ft+  áfa / fő” 

 

2.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2016. június 23. 

 

 

          Kláricz János         Pap-Szabó Katalin 

           polgármester                                                                jegyző  

 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2016. június 24. 

  

                                                                                                  Pap-Szabó Katalin 

                                           jegyző  

 

 

Előzetes hatásvizsgálati lap 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet tervezetnek a költségvetést, ha alacsony összegben is, de emeli. 

 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásával, azáltal, hogy korcsoportok szerint vannak 

meghatározva az árak, tükrözik a kalória szükségletet és így egészségesebb étkezést tudunk 

biztosítani a gyerekeknek. 
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5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

Magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang megteremtése. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2016. június 23.  

         

 Pap-Szabó Katalin 

                                                                                           jegyző 

 

 

 

5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Lovász 

István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló 

12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Lovász István Díj 

alapításáról, a támogatásról és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló napirendet.  

 

Harmati Gyula a Kulturális Bizottság elnöke: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendelet 

tartalmilag nem fog változni, kiegészül egy melléklettel, az értékelő lappal. 

Az értékelő lappal egyszerűbb lesz a döntéshozatal, mert egy pontozásos rendszer három 

szempont alapján, egyharmad részben a szociális szempontok, egyharmad részben a tanulmányi 

átlag, egyharmad részben a verseny eredmények alapján könnyebben hoznak döntést a bizottság 

tagjai.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a rendelet megalkotásakor az volt a testületnek és 

a Kulturális bizottságnak a szándéka, hogy egy olyan díjat hozzon létre a testület, ami nem 

feltétlen a szociális helyzetek prioritásával támogat diákokat, ez az elkészült értékelő lap is ezt 

a szellemiséget szolgálja, és könnyíti meg a bizottság tagjainak a döntését. A második és 

harmadik pontban fellelhető pontok, ami a tehetséggel kapcsolatosak súlyosabbak, ezzel is azt 

a célt szeretné szolgálni, amiért ez a díj létrejött.  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíj és az Arany János Tehetséggondozó 

Program régebbi jól működő ösztöndíjrendszer, de a részvételt behatárolja a szociális helyzet, 

a szociális rászorultság, a Lovász István Díj azért jött létre, hogy a szociális helyzeten 

túlmenően a jól tanuló, eredményes gyerekeket támogassa. Örül, és reméli, hogy a gyakorlat is 

azt fogja tükrözni, hogy nem veszíti el a díj a funkcióját. 

 

Harmati Gyula képviselő: Más településen is van olyan díj, ami a jól tanuló, jól sportoló 

diákoknak szóló elismerés, ezzel a díjjal is hasonló, a szakmai, tanulmányi versenyeken szép 
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eredményeket elért tanulókat szeretnék hangsúlyosan figyelembe venni. Az értékelő lappal a 

szubjektív részeket próbálja a bizottság minél jobban kivenni, bár a tanulmányi átlag egyik 

iskolában és másik iskolában nem összemérhető. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Tavaly 15-16 tanuló kapott támogatást. Az a véleménye, hogy 

kevesebb tanulót támogatna, és magasabb összeggel, hogy súlya legyen ennek a díjnak, főleg 

ha meg is dolgozott érte a tanuló.  

 

Kláricz János polgármester: A költségvetésben is biztosít forrást az önkormányzat, illetve a 

család is szokta anyagilag támogatni a tanulókat. 

 

Harmati Gyula képviselő: A rendelet szövege úgy szól, hogy a pénzbeli támogatás összege 

évente a pályázók számától függően változhat, de minimum összege a keretösszeg 5 %-a, 

maximum összege a keretösszeg 20 %-a lehet. Az idei pályázatokat július 4-től július 29-i lehet 

majd beadni.  

 

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

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak 

folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete 

 a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, 

és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

Lovász István díj alapításáról, a támogatásáról, és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) 

önkormányzati rendeletet (Továbbiakban: Ör.)az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

(1) Az Ör. 5.§. kiegészül egy további (6) bekezdéssel. 

 

„(6) A jogosultság megállapításához az e rendelet 2. mellékletében foglalt szempontrendszert 

is alkalmazni kell.” 

2. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

Bucsa, 2016. június 23. 
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                    Kláricz János                                                              Pap-Szabó Katalin 

                    polgármester                                                                      jegyző 

            

Kihirdetve: Bucsa, 2016. június 24. 

 

                                                                                                       Pap-Szabó Katalin  

                                                                                                                    jegyző 

 

6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa és 

környéke környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend 

biztosításáról a közterület használat rendjéről szóló a többszörösen módosított 

13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa és környéke környezetvédelméről, 

köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról a közterület használat rendjéről 

szóló a többszörösen módosított 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

A rendelet módosításával a házszámtáblák kihelyezését kérnék a lakosságtól, ami arra 

szolgálna, hogy az ingatlanok házszám szerinti beazonosítása könnyebb legyen.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az ingatlanokon a házszámtábla kitételét kötelezően írnák elő a 

lakosoknak. Nagyon sok helyen hiányzik a házszám tábla, a szennyvízberuházás során a 

bekötések felülvizsgálatakor is nehézséget okozott a kollegáknak.  

 

Kláricz János polgármester: Nem olyan régen a Magyar Postától is érkezett jelzés arra 

vonatkozóan, hogy helyettesítő postásoknak nehéz beazonosítani a házszámokat. Kéri a testület 

tagjait, hogy a javasolt rendeleti formában szabályozzák a házszámok kitételét.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ennek a problémának a megoldását levélben is kérhette volna az 

önkormányzat a lakosoktól. Minden házon legyen kint a házszám. 

Más problémák is vannak, nagyon sok helyen nincs rendbe az udvar, a ház környéke, a 

közterület, gazos, rendezetlen. Nagyon ide illene, hogy foglalkozzanak vele. Egyes porták 

nagyon elhanyagoltak. Kell beszélni arról is, hogy mi az önkormányzat feladata a 

közterületeken, és mi a lakosság feladata?  Ezt jól el kell különíteni egymástól. Minden 

lakosnak van joga, és van kötelessége. Meg kell nézni, hogy ki az, aki nem rendezi a 

kötelességét, meg kell követelni mindenkitől. Vannak olyan feladatok is, amelyek az 

önkormányzat nem végez el, mert nagy a gaz az árokban. A Kossuth utca rendben tartása az 

önkormányzat feladata, de akkor végig ameddig a Kossuth utca tart, addig rendbe kell tenni. A 

Kossuth tér is az önkormányzaté, és egyben mindenkié. Több lakost megszólított már, hogy 

végezze el a kötelességét.  

Vannak olyan helyek, ahol még az sem tisztázott, hogy kié a terület, kinek kötelessége rendbe 

tenni, mint pl. a Dózsa Gy. utca bejárónál a közterület. Ezekkel foglalkozni kell a második 

félévben. 

 

Kláricz János polgármester: Egyetért az elhangzottakkal, mind a közterület, mint a 

lakóingatlanokat, és azok előtti területeket is rendbe kell tenni, gondozni kell. 

 

A napirenddel kapcsolatosan kéri, hogy a házszámtábla kihelyezését rendeleti szinten 

szabályozza a testület, és fogadja el.  
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa 

közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend 

biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.  

   

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2016.(VI.24.) önkormányzati rendelete 

 a többször módosított Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, 

köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat 

rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 2. 5. 11. 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bucsa 

közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend 

biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005. (VI.07.) önkormányzati 

rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ 

 

(1) Az Ör. 4.§. kiegészül egy további (18) bekezdéssel:  

„(18) Házszámtáblát épületen, kerítésen, a közterület felőli bejáratnál, ezek hiányában 

tartószerkezeten, közterületen jól látható módon kell elhelyezni.  

A házszámtábla beszerzéséről, elhelyezéséről a természetes elhasználódás miatt 

szükséges cseréjéről a tábla eltűnése, megsemmisülése vagy súlyos megrongálódása 

esetén a pótlásáról és elhelyezéséről, illetve minden esetben a karbantartásról és 

tisztántartásról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.” 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon 

hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2016. június 23. 

 

 

                         Kláricz János                                                        Pap-Szabó Katalin  

                         polgármester                                                                  jegyző 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2016. június 24. 

 

                                                                                                     Pap-Szabó Katalin 

                                                                                                                 jegyző 
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Megérkezik Ifj. Gyarmati Imre, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője, aki a továbbiakban 

tanácskozási joggal vesz részt az ülésen. 

 

7. napirendi pont: Tájékoztatás a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással megkötendő 

feladatellátási szerződéssel kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 7. napirendi pontot, a tájékoztatást a Délkelet-

Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulással megkötendő feladatellátási szerződéssel kapcsolatosan. 

 

Ez a napirend és a következő napirend összefüggésben van egymással, így következő napirend 

információit is szeretné is tájékoztatásul elmondani.  

 

A DAREH Társulás elnökétől érkezett egy levél az önkormányzatokhoz, miszerint az 

önkormányzatok a törvény által a hulladékszállítási közfeladat ellátásért felelősek. Ezzel 

kapcsolatosan több egyeztetés is volt már sok Észak-Békési településsel, és ezen jogosítvány, 

amit kér a DAREH az egy olyan jogkör átruházás lenne, ami azt eredményezné, hogy a DAREH 

alvállalkozói szerződései közbeszerzéseiben teljes mértékben a közgyűlésnek nem lenne 

beleszólása. Nem javasolja, hogy elfogadásra kerüljön ez a határozat javaslat, mert ilyen hibát 

nem követhet el az önkormányzat még akkor sem, ha nagyon közeleg az idő, azért, hogy a 

DAREH mihamarabb elinduljon. Szerkezetileg most úgy van kialakítva a DAREH Zrt, hogy 

egyszemélyben az ügyvezető dönt, és még tanácsa sincsen, vagy bizottsága, ahol lehetne 

véleményeket kialakítani. A részletekbe nem szeretne bocsátkozni, de nem javasolja a 

határozati javaslat elfogadását, felelőtlen döntésnek tartaná, ha az önkormányzat a kötelező 

feladatának ellátását átruházná egy olyan szervezetre, amely még nem fogja megkapni az 

egyöntetű jogosítványt. Több település már úgy döntött, hogy nem fogadja el az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot.  

Ezzel az állásponttal kapcsolatosan teljes mértékben megerősítette az a két héttel ezelőtti 

esemény, amit a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt levelében 

kiadott tájékoztató.  

 

Kéri a képviselőket, hogy levél tartalmát nézzék át, olvasható, hogy ez év április 1-jétől már az 

NHKV-nak kellett volna szednie a díjakat, ez azonban nem valósult meg, de júliustól már 

díjakat az NHKV Zrt fogja szedni. Azt a bevételt, ami a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-nek a napi 

működéséhez, jármű javításokhoz, üzemanyaghoz biztosítaná a pénzügyi fedezetet.  

A jelenlegi jogszabályi tervezetek szerint a közszolgáltatás folytatásához szükséges engedélyek 

beszerzéséhez október hónapig kaptak haladékot. Ennek azonban nem fognak tudni megfelelni, 

a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft sem tudna ezen közszolgáltatási feltételeknek megfelelni, és 

pénzügyi finanszírozás sem lesz, és azt seem lehet tudni, hogy ez meddig fog tartani.  

 

A decemberi állapotra tekintettel, és ennek megfelelően az önkormányzat azt hitte, hogy egy 

hat hónapnyi időszak elegendő lesz ahhoz, hogy a DAREH be fog tudni lépni a hulladék 

szállításokba. Most azonban már biztosan látják, hogy ez nem fog megtörténni, és sajnos 

pontosan nem lehet tudni előre semmit.  

A településnek egyetlen egy lehetősége van, az ún. kényszerkijelölés kérésének a lehetősége, 

amit a katasztrófavédelmi igazgatóság, bevonva a járási kirendeltséget folytatja le az eljárást, 

és ehhez egy testületi döntés szükséges. Az eljárás lefolytatásának időtartama 15 nap, ez idő 

alatt a katasztrófavédelmi igazgatóság kijelöli a szolgáltatót.  
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Egyeztetve a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetőjével, és ismerve azt, hogy az önkormányzat 

mit vállalt, és mit tud vállalni, a költségvetésbe be van tervezve az, hogy a hulladéklerakási 

díjakat az önkormányzat betervezte. Ha tovább folytatná a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft a 

hulladékgyűjtését, ahhoz az önkormányzatnak a kft napi működéséhez szükséges költségeket 

is fedeznie kellene, úgy, hogy nem is tervezett a testület ilyen kiadásokat.  

Azt a megoldást látja szükségesnek, hogy a mai napon a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft jelzése 

alapján szülessen meg az a döntés, hogy a képviselő-testület a hulladék elszállítására 

kényszerkijelölést kér, és induljon meg az eljárás, 15 napon belül történjen meg a kijelölés.  

Fontos az, hogy gazdasági okokra, (ami egyébként megállja a helyét) és ne szerződés 

megszűnésre való hivatkozással kérje az önkormányzat a kijelölést, azért, hogy ne a BUCSA-

ÉP Nonprofit Kft-t jelölje ki a katasztrófavédelmi igazgatóság.  

Amit még tudni kell a kényszerkijelölésről az az, hogy az elmúlt félévben volt tömegesebb 

kényszerkijelölés, és maximum egy évre lehetetett a kényszerkijelölést kérni. A 

kényszerkijelölést a katasztrófavédelmi igazgatóság is maximum fél évre végezte el. Több 

településen már újra kell kérniük a kijelölést. 

 

Július 1-jétől a közszolgáltatási szerződéseknek a törvény erejénél fogva módosításokon kell 

keresztülmennie, aminek egyébként már meg sem fognak felelni.  

 

A mostani helyzettel kapcsolatosan nem lehet tudni, hogy mi a cél, de nem tartja helyénvalónak 

a mostani helyzetet.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Földesi Györgyné képviselő: Most nem látni tisztán semmit, pedig fél évvel ezelőtt még csak 

abban a szervezetben bíztak, és abban, hogy összefogással lehet megoldani a hulladék szállítást. 

Most azonban megy a harc, de ehhez a harchoz a kis önkormányzatok „kicsik”. Kimaradni 

azonban nem lehetett a DAREH Társulásból. Remélhetik csak, hogy hat hónapon belül 

megoldódik a probléma. 

Ez a mostani kényszerkijelölés kérését tartja megfelelőnek, más alternatívát nem lehet látni. 

Kláricz János polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg azt a határozatot, 

amely szerint a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője kéri, hogy szülessen meg a döntés a 

kényszerkijelölésről, mivel az önkormányzat felé a kft jelzi, hogy gazdasági okokra való 

hivatkozással a szolgáltatást a továbbiakban a kft biztosítani nem tudja.  

Az önkormányzat sem tudja vállalni a továbbiakban a költségeket, mivel a lerakási díjon túl a 

napi működéshez szükséges anyagi támogatást is biztosítania kellene.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés ezzel kapcsolatosan?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, és tudomásul veszi a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft jelzését 

a hulladék gyűjtésével, elszállításával kapcsolatosan. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 73/2016.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés BUCSA-ÉP Nonprofit Kft jelzése megtárgyalása  

a szilárd hulladék gyűjtése és szállítása tárgyban 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a többségi 

tulajdonát képező BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője írásban jelzi, hogy gazdasági 
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okokra való hivatkozással, és a gazdasági helyzet ellehetetlenülése végett a szilárd 

hulladék gyűjtése és szállítása szolgáltatását 2016. július 1-je után Bucsa község 

közigazgatási területén elvégezni nem tudja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a kényszerkijelöléssel kapcsolatos intézkedéseket tegye 

meg! 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kláricz János polgármester: Visszatért a DAREH Feladatellátási szerződés megkötésével 

kapcsolatos előterjesztésre, elmondja, hogy nem javasolja az előterjesztés szerint elfogadni a 

tervezetet. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a DAREH Társulás nem kap támogatást, nem 

fognak elindulni, mi lesz az önkormányzatokkal?  

 

Kláricz János polgármester: Ebben a témában az MHKV Zrt fog valamilyen lépést tenni. 

Ami most a legfontosabb, az az, hogy a településről a szemetet elvigyék. Ezzel kapcsolatosan, 

azonban nagyon komoly aggályai vannak, hogy az önkormányzat kiadja a kezéből a 

felügyeletet azzal kapcsolatosan, hogy kik és hogyan fogják a szemetet elszállítani.  

Ahhoz kéri a felhatalmazást, hogy utasítsák el az előterjesztést.  

 

Kéri, hogy a testület döntsön arról, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás előterjesztésében szereplő, az 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására szóló „Feladatellátási 

szerződés”-t Bucsa Község Önkormányzat nem köti meg, tekintettel arra, hogy a többségi 

tulajdonában álló Bucsa-ÉP Nonprofit Kft. hulladékszállítást végző szolgáltató érdekeinek 

érvényesülést a jelenlegi modellben biztosítottnak nem látja. Kéri a képviselőket, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

74/2016.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés ”Feladatellátási szerződés” megkötéséről az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása tárgyában 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

előterjesztésében szereplő, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok 

ellátására szóló „Feladatellátási szerződés”-t nem köti meg, tekintettel arra, hogy a 

többségi tulajdonában álló BUCSA-ÉP Nonprofit Kft. hulladékszállítást végző szolgáltató 

érdekeinek érvényesülést a jelenlegi modellben biztosítottnak nem látja. 

Felelős:     Kláricz János polgármester 

Határidő:    azonnal 

        

8. napirendi pont. Bucsa Község Önkormányzatának a hulladékszállítással 

kapcsolatos döntése meghozatala, a 2016. év második félévi gazdálkodással 

összefüggésben 

 

Kláricz János polgármester: Az előző napirendhez kapcsolódóan részletesen kifejtette a 
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kényszerkijelölés kérését a hulladékgazdálkodás, mint kötelező közszolgálttás biztosítása 

érdekében. Végig gondolva a gazdasági szempontokat, és a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjével ezt 

a helyzetet többször is megbeszélték, a lehetőségekhez képest a kényszerkijelölés kérését nem 

kerülheti el az önkormányzat.  

 

A testületnek a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól ideiglenes szolgáltató 

kijelölését kell kérni, 2016. július 1. napjától, Bucsa község közigazgatási területére.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A szemét elszállításával többször adódik probléma, késik a 

szállítás, vagy még későn jön az értesítés, hogy nem lesz szállítás.  

A hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy minden évben egyszer lomtalanítást kell tartani. 

Bucsán az elmúlt időszakban kétszer volt lomtalanítás, az is rosszul sikerült.  

 

Kláricz János polgármester: A felvetésekkel egyetért, a kellemetlenségeket megérti, nagyon 

pontosan meg fogja fogalmazni az elvárásokat a hulladékszállító felé.  

Összefoglalva elmondja, hogy a képviselő-testület egységesen egyetért azzal a szükséges 

lépéssel, hogy az önkormányzat kérje fel a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az ideiglenes 

szolgáltató kijelölésére, 2016. július 1. napjától. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a kényszerkijelölés kérését a hulladékgazdálkodás, mint 

kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

75/2016.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat  

Kényszerkijelölés kérése a hulladékgazdálkodás,  

mint közszolgáltatás biztosítása érdekében  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintve a 2016. évi költségvetésében 

tervezett kiadásait, és áttekintve a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft részére nyújtott anyagi 

támogatást, úgy dönt, hogy 2016 évre a továbbiakban nem tud támogatást biztosítani. Az 

eddig kifizetett támogatás olyan megterhelést jelent, ami a jövőben felelősséggel nem 

vállalható a költségvetési egyensúly érdekében.  

Ezért az Önkormányzat a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól ideiglenes 

szolgáltató kijelölését kéri, 2016. július 1. napjától Bucsa község közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodás, mint közszolgáltatás biztosítása érdekében.   

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

Kláricz János polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy hozzanak döntést arról, hogy 

a kényszerkijelölés hatósági ideje alatti hulladékgazdálkodás, mint kötelező közszolgáltatás 

biztosításáról az önkormányzat a 2016. július 1. és július 15. időszakban anyagi felelősséget 

vállal. A szállításnak folyamatosnak kell lennie. 

 

Kéri a képviselőket, hogy erről a javaslatról is szíveskedjenek meghozni a döntést.  

Kéri, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

76/2016.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat  

Döntés a kényszerkijelölés hatósági eljárás ideje alatti hulladékgazdálkodás, mint 

kötelező közszolgáltatás biztosításáról  

(2016. július 1-jétől 2016. július 15-ig időszakban) 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2016.(VI.23.) KT számú 

határozatával a hulladékgazdálkodás, mint kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében 

a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól ideiglenes szolgáltató kijelölését kérte 

2016. július 1. napjától. 

A Képviselő-testület döntött továbbá arról, hogy a kényszerkijelölés hatósági eljárás ideje 

alatt, azaz 2016. július 1. és 2016. július 15. napja között az eddigi szolgáltatóval (BUCSA-

ÉP Nonprofit Kft-vel) Bucsa Község Önkormányzata vállalja a feladat ellátását, és annak 

költségeit. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

 

9. napirendi pont: Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszerben végzett munkájáról 2015. évben Bucsa községben 

 

Kláricz János polgármester: Előtejesztette a kilencedik napirendi pontot, a beszámoló a Békés 

Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról 2015. évben 

Bucsa községben. Az előterjesztés szerint javasolja a beszámoló elfogadását. 

Rendszertechnikailag úgy működik a községi könyvtári szolgáltatás, hogy a Békés Megyei 

Könyvtárnak a fiókkönyvtára, folyamatos finanszírozás mellett egyre bővülő szolgáltatások 

mellett, jó az együttműködés.  2012 évben jött létre az ilyen jellegű partnerségi kapcsolatoknak 

a kialakítása.   

 

Földesi Györgyné képviselő: Sajnálja, hogy 50 évvel ezelőtt volt könyvtára a községnek, most 

pedig nincs önálló könyvtára. Arra törekedne, hogy legyen a községnek önálló könyvtára.  

Megkérdezte, hogy megvannak-e a könyvek?  

 

Kláricz János polgármester: A könyvek megtalálhatók, fognak erről majd megbeszélést tartani.  

 

A képviselők a tájékoztatást elfogadták.  

 

Kláricz János polgármester: A napirendet lezárta. 

   

10. napirendi pont: Tájékoztatás a közvilágítás aktív berendezések üzemeltetésével 

kapcsolatos szerződés ajánlatokról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a közvilágítás aktív berendezések üzemeltetésével 

kapcsolatos szerződés ajánlatokról szóló napirendet. A közvilágítási berendezések 

üzemeltetésével kapcsolatos szerződés 10 éves időtartama lejárt, a beérkezett ajánlatok közül 

az EON Zrt ajánlatát javasolja elfogadni.  

Több megkeresés is volt más cégektől, de ajánlat nem érkezett. Árban hasonló hangzott el 

szóban, de időben jobban le volt rövidítve.  

Az EON Zrt-vel jó a kapcsolata az önkormányzatnak, jól ismerik a munkájukat, a kapcsolattartó 
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személyeket. 

Arra is figyelni kell, hogy ha nem az EON Zrt-vel köt szerződést az önkormányzat 

rendszerhasználati díjat akkor is fizetni kell az EON Zrt-nek.  

Ahhoz kéri a támogatás, hogy az EON Zrt legyen a szerződő partner, ami előny, a 

rendszerhasználati díj megfizetése miatt, valamint a szerződést 4 éves időtartamra javasolja 

megkötni.  

 

A képviselők egyetértettek, és a szerződés megkötését jóváhagyták.  

 

11. napirendi pont: Pályázat benyújtása a 2015 évi. C. törvény 3. melléklet szerinti 

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a pályázat 

benyújtását a közétkeztetési feladatok fejlesztésére vonatkozóan.  

A pályázat benyújtásához szükséges meghozni a döntést a fejlesztéshez szükséges saját erőről, 

ami 663.436 Ft, a maximálisan igényelhető támogatás összege: 40 millió forint, a fejlesztés 

támogatási mértéke 95 %, a fejlesztés összköltsége: 13.268.703 Ft. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki támogatja a felhívás szerinti 

pályázat benyújtását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

77/2016.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat  

  Döntés 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet  

II. 7. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” felhívás  

szerinti  pályázat benyújtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 

nemzetgazdasági miniszer – a belügyminiszter, és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben kiírt, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására”,  
A fejlesztéssel érintett épület helyrajzi száma: bucsai belterület 1083. 

Címe: Bucsa Község Önkormányzata Napközis Konyha, Bucsa, Kossuth u. 61. 

A maximálisan igényelhető támogatás összege: 40 millió forint, a fejlesztés támogatási 

mértéke 95 %. 

A fejlesztés összköltsége: 13.268.703 Ft. 

Vállalt önerő: 663.436 Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása iránt 

intézkedjen. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

12. napirendi pont: Dr. Opauszki Mihály háziorvossal megkötendő feladatellátási 

szerződés megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Megtörténtek az egyeztetések Dr. Opauszki Mihály háziorvos, az 

önkormányzat és az OALI között, és az OALI felé egy nyilatkozat formájában le kell rögzíteni 

azt, hogy Bucsa Község Önkormányzata területi ellátási érdekből feladatellátási szerződést 
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kíván kötni Dr. Opauszki Mihály háziorvossal.  

 

Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a határozati javaslattal, 

egyezért.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

78/2016.(VI.23.) Képviselő-testületi határozat  

Dr. Opauszki Mihály háziorvossal megkötendő feladatellátási szerződés  

megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy Dr. Opauszki 

Mihály háziorvossal területi ellátási érdekből feladatellátási szerződést kíván kötni.  

A nyilatkozat aláírásával felhatalmazza Kláricz János polgármestert. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

13. napirendi pont: Egyebek 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása az 

egyebek napirendi pontban? 

 

Földesi Györgyné képviselő: A mai ülésen kellett volna elkészíteni a Képviselő-testület 2016. 

évi II. féléves Munkatervet. Javasolja, hogy ez készüljön el. 

Javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató mellett 

kapjanak tájékoztatást a képviselők a két ülés között eltelt időben történt eseményekről is, akkor 

sokkal kevesebb kérdés merülne fel itt az ülésen.  

Kéri, hogy készüljön munkaanyag arról, hogy a közfoglalkoztatást milyen tartalommal tölti 

meg az önkormányzat.  

 

Kláricz János polgármester: A közfoglalkoztatás március 1-jével kezdődött, program 

elemenként készül majd tájékoztatás a létszámról, az elvégzendő feladatokról, kitűzött célokról. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Víziközmű Társulat felé a pénzügyi 

támogatás hogyan alakult.  

Néhány utcában, mint például a Baross utca végén nem megfelelően történt meg az út 

helyreállítása. A Széchenyi utca vége pedig egyáltalán nincs megcsinálva. Ha van az 

önkormányzatnak köve, és van közmunkás is, akkor ezeket pótolni kell. 

 

Kláricz János polgármester: A vállalkozó még ezer köbméter kő lehelyezésével tartozik, addig 

amíg ezt el nem helyezik, addig az önkormányzat nem tenne le követ. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy utána járt-e a polgármester úr annak a 

kérdésnek, ami a Víziközmű Társulat közgyűlésén felmerült, annak, hogy fizetni kell-e a 

lakosoknak a bekötés átvételéért. Ha ez alaptalan, akkor ezt tisztázni kell, és határozottan fel 

kell lépni az ilyenek ellen, mert akkor bárkiről terjeszthetnek rossz hírt. Nemcsak pont ezt a 

felvetést gondolja így, hanem bármilyen témában. 

 

Kláricz János polgármester: Az ottani felvetés teljesen alaptalan volt, ennek utánajárt, és meg 

is meg is beszélte azzal a személlyel, aki erről érdeklődött. 



 22 

 

Földesi Györgyné képviselő: A munkatervben a májusi ülésen az adókintlévőségekről szóló 

tájékoztató volt betervezve, de elmaradt. Javasolja, hogy ezzel foglalkozzanak, mert nagyon 

fontos téma. 

 

Tavaly augusztus hónapban is jelezte, hogy a tavalyi falunapról beszélgetni kellett volna, mi 

volt a jó, mi az, amin változtatni lehetne, vagy kellene. Úgy gondolja, nem kellene teljes 

mértékben a polgármester úrra és munkatársaira terhelni, legyen ez közös munka.  

Változatlanul egy másféle variációban gondolná a falunap megtartani, beszéljenek róla! 

 

Javasolja, hogy készüljön kimutatás a bontott építőanyagokról, határozzák meg, hogy mit 

terveznek velük, találjanak rá megoldást. Az lehet látni, hogy visznek el belőlük.  

Az tény, hogy épül le a falu, ha vállalnák az emberek, hogy a lakásaikat felújítják akkor, kevés 

pénzért oda lehetne adni valamennyit, tehát megoldást kellene erre találni.  

Megkérdezte, hogy a tanulók hol dolgoznak, erre vonatkozóan is készüljön kimutatás.  

 

Úgy érzi, hogy a játszótér felújítása is szükségessé válik, padokra, és játékokra lenne szükség. 

Ne hagyják lepusztulni, még nincs olyan állapotban, de ha két-három évig nem foglalkoznak 

vele, biztosan rosszabb lesz a helyzet. 

 

Megkérdezte, hogy mi lett a Kossuth utca 43. és az Ady Endre utca 32. lakások ingatlan 

értékbecslése? 

 

Megkérdezte hogy a helyi adó bevételekből mennyi folyt be? 

Most az európai uniós forrásokból készülnek a beruházások, de ennek 2020 év után vége lesz, 

más világ következik. Megkérdezte, hogy terveznek-e a járdaépítést a községben?  

Javasolja, hogy a Hajtó úton, ahol még nincs járda, készítsék el. A Munkácsy utcától a Szondy 

utcáig nincs még járda.  

 

Az Alkotmány utcában, ahol a temetőbe járnak, eléggé elhasználódott már a járda, javasolja, 

hogy újítsák fel. 

 

A szemétszállítással kapcsolatosan már volt szó, annak hiányosságairól az előző napirendekben 

már szól, és arról, hogy az állapot tarthatatlan. 

 

Az orosz sír állapotával sincs megelégedve. 

 

Gondolkodjanak el azon, hogy a közterület felügyelő mennyire hiányzik. Bizonyos emberek 

nem tartják rendbe a házuk környékét. Mindenkinek oda kellene hatni a másik emberre, hogy 

nem csak jogunk van, hanem kötelességünk is van, a világ két pólusú.  

Ki és mi alapján dönt arról, hogy az önkormányzat feladata a közterületet rendben tartani, vagy 

a lakosnak? Az természetes, hogy egy nagyon idős embert kisegít az önkormányzat.  

 

Megkérdezte, hogy mit tett az önkormányzat az orvosok iparűzési adó mentességével 

kapcsolatosan? 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat kiértesítette Dr. Polyák Erzsébet doktornőt arról, 

hogy a testület meghozta a döntést az iparűzési adó rendelet módosításával kapcsolatosan, és 

előkészítik a rendelet módosítását.   
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Földesi Györgyné képviselő: Mikor költöznek a közmunkások a Bucsa, Kossuth u. 22. szám 

alatti ingatlanba? 

 

Szeretné, ha a Gazdasági Bizottság kapna a pénzügytől egy kimutatást a tavalyi évről, arról, 

hogy az önkormányzatnak mennyi a bevétele származik a szolgálati lakásokból, a piaci 

árusításból, a közterület használatból, és terembérletekből. Ezeket a díjakat a testület tavaly 

emelte, a bizottság megvizsgálhatná az emelés hatásait. 

 

Megkérdezte, hogy a testvértelepülésekkel való további kapcsolattartás kérdését. 

 

Kláricz János polgármester: A pénzügy részéről az adatokat meg lehet kérni, illetve a Gazdasági 

Bizottság megtárgyalhatja a díjakból származó bevételeket. A pénzügyön a munkatársakat 

felkérik, hogy szolgáltassanak adatot.  

 

A közmunkások hamarosan költözni fognak a Kossuth utcai ingatlanba, illetve néhány anyagot 

át fognak oda szállítani. Ez a folyamat megindul, nyilván egyik napról a másik napra nem fog 

ez megtörténni. Az ingatlanon belül lesz egy belső parkoló, tároló, ennek az előkészítése zajlik. 

Ezen folyamatosan fognak dolgozni. 

 

A 2016. évi II. félévi Munkatervet el fogják készíteni, a szokásos napirendeken túl 

megállapítják a további menetrendet.  

 

A Víziközmű Társulatnak a pénzügyi helyzete még nem igényelte, hogy a finanszírozás 

megtörténjen, és már csak a gazdálkodó szervezetek felé kell helyt állnia a társulatnak. A 

lakosok felé történő visszafizetések megtörtének, a napokban le fogják zárni a témát, 

lehetséges, hogy annál az összegnél kevesebb összegre lesz szükség, mint ami az első 

megkeresés levélben szerepelt. A végelszámolás megtörténte után újból témaként fognak ezzel 

foglalni, mert feladat ha megszűnik, a Víziközmű Társulat további sorsáról kell dönteni, és 

reméli, hogy egy „sikertörténetként” zárhatják le a társulat működését. 

 

Közel ezer köbméternyi kő leterítésével még adós a vállalkozó, ez sok terület, sok helyen, utca 

végéken, utca közökön. A központban aszfaltozásokat is vállaltak.  

Amennyiben azt a vállalást elvégzik, ami az elvárás, akkor kezdődhet meg csak az 

önkormányzatnak a kátyúzása. 

Később minden évben, ha csak egy utcát is, de minden utcát le kell majd asztaltozniuk, ez 

azonban későbbi téma, amivel kapcsolatosan lesznek jó hírei is.  

 

A bontott anyagokkal kapcsolatosan a leltár elkészült, azt, hogy mi legyen ezeknek az 

anyagoknak a sorsa, arról természetesen beszélgethetnek. Szociális alapon kb. 500 db téglát 

szoknak kiadni, több ezer darabot nem.  

Maximálisan nyitott arra, hogy beszéljék át ez a témát, főleg azután, hogy az Árpád sor utcai 

ingatlanok felújításával kész lesz az önkormányzat, kevesebb bontott anyagra lesz szükség.  

 

A testvértelepülésekkel személyesen eddig nem tudta felvenni a kapcsolatot.   

 

Kökösre eddig személyesen nem jutott el, nem alakult ki személyes kapcsolat.   

 

Bors községgel jó a kapcsolat, nem nagy a távolság.  

 

Az adókintlévőségekről szóló témát napirendre fogják tűzni a következő ülésen.  
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A diákok, akik jelenleg itt vannak az önkormányzatnál szakmai gyakorlatot töltöttek, 

informatikai vonalon. Informatikusnak tanulnak, nyilván nagyon nem tudnak szakmájukban 

előre haladni, de nem baj, ha megismernek egy ilyen intézményi rendszert. A meghirdetett 

diákmunkára a diákok  július 18-án érkeznek, és kezdenek, egy hónapig lesznek foglalkoztatva 

6 órában. Leginkább a falunapi teendőkben fognak részt venni, de emellett a konyhán, a 

kertészetben, a sportpályán is lesznek foglalkoztatva. Tavaly szinte túljelentkezések voltak, 

most kevesebb az érdeklődő.  

 

Az Ady Endre utcai ingatlant 14.700.000.- Ft-ra értékelte az ingatlanbecslő. 

A Kossuth utca 43 szám alatti ingatlant pedig 3.900.000 Ft-ra értékelte az értékbecslő.  

 

A játszótér valóban olyan fázisba jutott, amikor fel kell újítani, az idő elteltével erre költeni 

kell. Egyrészt a csúszdával kapcsolatos balesetek elkerülésére is figyelemmel, illetve az 

állagmegóvás részeként is. Ha a polgármester hatáskörében eldönthető összeghatárba ez nem 

fér bele, akkor a testület elé fogja terjeszteni, hogy gondolja, hogy biztosan támogatásban fog 

részesülni egy új játék, vagy a felújítás. 

 

A járdaépítést az idei évben szeretné, ha meg tudnák oldani, a közmunka keretében kibővítették 

egy 30 millió forintos keretbe beemelték a belterületi járdák, utak építését, javítását. Ez nem 

nagy összeg, azonban ha az önkormányzat is hozzátesz valamennyi összeget, akkor szinte 

minden évben lehetne egy-egy utcát aszfaltozni.  

Szeretné, ha a képviselők is ötletelnének, hogy milyen irányba menjenek el, melyik utcával 

kezdenek, egy metódust, és egy elvet fel kell vállalni, hogy hogy lesz ütemezés.  

Ezt viszont jól kell átgondolni. A Bocskai utca aszfaltozására egy TOP-os forrás van 

kialakulóban, ami alkalmas arra, hogy egy levezető út legyen az leendő ipari területhez.  

 

A Dózsa György utcában az ivóvízvezetéket ki fogják cserélni, jó 10 évvel ezelőtt szembesült 

vele a Vízmű is, hogy a talaj túl savas hatása miatt a csövek korrodálódtak, tönkrementek. A 

lakosokat is értesíteni kell erről, hogy miért az az utca az utolsó, hiszen a beruházásnak le kell 

zajlani, azt követően kerülhet csak sor a cserére. Az Alföldvíz Zrt részéről ígérik, hogy ősz 

végére, télre kész lesz a csere. Az utak helyreállításánál egy makadám típusú gléderezett, mart 

aszfaltos szórt köves felületű alap fog elkészülni, de ez nem lesz a végleges verzió. 

Két szakmai érvelés csapott ebben össze, egy jól előkészített alapra fog majd az aszfalt kerülni. 

 

A Víziközmű Társulat közgyűlésén vetődött fel az, hogy a helyi vízművel kollegák pénzért 

veszik át a saját kivitelezésben történt házi bekötéseket. Ezzel kapcsolatosan több beszélgetést, 

egyeztetést folytatott, teljesen alaptalan ez az állítás. 

 

A falunappal kapcsolatosan tartsanak egyeztetéseket. Javasolja a következő héten hétfőn 

tartsanak megbeszélést, azaz június 27-én délelőtt.  

 

Harmati Gyula képviselő: Jelzi, hogy a Közösségi Háznál a nagykapu bejáró betonoszlopa 

megdőlt. A bejárati ajtó küszöbét a rokkantkocsival közlekedők befelé még tudják használni, 

de kifelé már nem. 

Azok az árusok, akik nagyon kevés haszonnal számolnak, nem szeretnék a nagytermet, csak az 

előteret kibérelni. Ha erre lenne lehetőség, akkor javasolná, hogy a Gazdasági Bizottság annak 

a határozatnak a módosítását tűzze napirendre, ami a terembérleti díjakat állapítja meg.  

 

Kláricz János polgármester: A jelzett problémákkal kapcsolatosan megteszi az intézkedéseket.  
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Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen 

való aktív részvételét, és az ülést 16,45 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                     Pap-Szabó Katalin 

    polgármester                                                                 jegyző  
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jegyzőkönyvvezető 


