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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

530-12/2017. iktatószám 

 

 

12.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 24-én 

(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Faluházi Sándor, 

Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, 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 7 fő képviselő jelen van, hiányzó nincs. 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontokat, melyeket kiegészítene még 

két napirendi ponttal, így a napirendek közé 6. napirendi pontként javasolta a: 
 

6./ A „Művelődési ház felújítás Bucsán” című pályázat közbeszerzési eljárások lefolytatásával 

kapcsolatos döntések meghozatalát, továbbá javasolt még egy 12./ napirendi pontot, a Döntés a 

Művelődési ház felújítása Bucsán című pályázat megvalósításához szükséges önerő 

biztosításáról. 

A többi napirendet változatlanul hagyva javasolja. 

Napirendi pontok kiegészítve: 
 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ A Helyi építési szabályokról szóló rendelet megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló rendelete megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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4./ Bucsa Község Település arculati kézikönyv (TAK) elkészítésére adott ajánlatok 

megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ Bucsa Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

6./ A „Művelődési ház felújítás Bucsán” című pályázat közbeszerzési eljárások lefolytatásával 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

7./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

8./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi II. félévi Munkaterve 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

9./ Bucsa Község Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Terve (2018-2032) megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

10./ Tájékoztatás a 2018. évi közfoglalkoztatási Programban tervezett változásokról, továbbá a 

2018-ban tervezett programok előzetes egyeztetése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

11./ Tájékoztatás a 2017. évi falunapi költségekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

12./ Döntés a Művelődési ház felújítása Bucsán című pályázat megvalósításához szükséges 

önerő biztosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

13./ 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 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kulturális Bizottság a 2017. július 31-én megtartott ülésén 

javaslatot hozott arra, hogy a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

18/2007.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosításra kerüljön.  

A kész anyagot szeptember végére tervezi a bizottság a képviselő-testület elé tárni 

megtárgyalásra. 

 

Az iparűzési adó bevallások felülvizsgálata 2015-2016. évre vonatkozóan megtörténtek, a 

felülvizsgálat után 3.800.000 Ft érkezett az önkormányzathoz. Jövőre a 2013-2014 évi 

iparűzési adó bevallások vizsgálatára kerül sor.  

 

A VP Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése elnevezésű felhívásra pályázatot nyújtottunk 

be, 2016. májusában. A Projekt címe: Művelődési Ház felújítása Bucsán. 

A Támogató a "Művelődési Ház felújítása Bucsán" című támogatási kérelmet elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.  

 

A támogatás összege: 48 729 336 Ft, összegű vissza nem térítendő támogatás. Saját forrás 

összege: 6.055.599 Ft.A projekt teljes költségvetése: 54.784.935 Ft. 

A TOP-1.1.3-15-15-BS1-2016-00025 azonosító számú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” 

című projekttel kapcsolatosan a projekttábla kihelyezésre került. A projekt megvalósításának 

megkezdését követően kiválasztásra került a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat ellátó 

szervezet, a projektmenedzsment szervezet és az előkészítés fázisában már megbízott mérnök 

szervezet tovább folytatja a munkát az engedélyes kiviteli tervek elkészítésével. Soron 

következő munkafázis a jelenlegi ingatlan elbontása, és a kivitelező kiválasztása közbeszerzés 

lefolytatásával. 

 

Az önkormányzat megkapta a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046 kódszámú „Napelemes 

fejlesztés Bucsa községben” című támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződést. A 

támogatás összege, a projekt összköltsége 22.174.200 Ft. A projekt megvalósítása 

megkezdődött, folyamatban vannak a kiválasztási eljárások. A fejlesztés a Kossuth utcai iskola 

épületének, a Bocskai utcai iskola épületének, az óvoda épületének, és a konyha épületének a 

villamos energia ellátását célozza, és egy minimális beruházást is jelent, ami a mosdók 

akadálymentesítését jelenti. 

Egy másik napelemes pályázat benyújtása is folyamatban van, amely a községháza és a 

közösségi ház villamos energia ellátásának napelemes kiváltását célozza. 
 

A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosító számon benyújtásra került az óvoda felújítására 

szóló pályázat. A Támogatási kérelemben az önkormányzat 135.037.292 Ft-ot jelölt meg a 

projekt teljes költségére, amely az óvoda belső felújítását, és a játszóudvar megújítását jelenti, 

valamint eszközök, bútorok beszerzésére irányul. 

 

A Sárréti Hulladékgazdálkodási Kft 2017. július 15. napjától látja el a községben a szilárd 

hulladék gyűjtési és szállítási közfeladatot. Szeptember 15. napjáig minden háztartáshoz egy 

darab 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényt is ki fognak helyezni, továbbá a 

zöldhulladék gyűjtése feladatot is át fogják venni az önkormányzattól a későbbiekben. 

A szelektív hulladékgyűjtő edények lakossághoz történő kihelyezése után az önkormányzat 

meg fogja szűntetni a szelektív gyűjtő szigeteket, és a tartályok hasznosítását a temető 

területén, a temető hulladékának gyűjtésére szeretné hasznosítani.  
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A számlázásra az NHKV Zrt kizárólagos jogosult, számla kiállításának időpontjáról jelenleg 

pontos információ nem áll rendelkezésre. A DAREH Bázis Zrt elnökének tájékoztatása 

szerint egy-két héten belül számlát fog kapni a lakosság. 

A kft megbízottja havonta tart ügyfélfogadást a községházán. Legközelebbi ügyfélfogadás 

szeptember 12-én lesz. 

 

A gyűjtés folyamata nem mindig problémamentes, de tudják kezelni a helyzetet. 

Az önkormányzat benyújtotta a kérelmét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. törvény 3. sz. melléklet III. 1. pontja szerinti települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására, melyet a kincstár befogadott, a hiánypótlás is lezajlott, 

és az önkormányzat 1.879.552.- Ft összegű támogatást jóváhagyását kérte. 

2017. augusztus 10-én szúnyogirtás volt a községben, költsége: 101.600 Ft volt. 
 

2017. augusztus 5-én szombaton vihar, és jégeső volt a településen az esti órákban.  

Az önkormányzat felmérte azokat az épületeket, amelyeket a vihar megkárosított.  

Mivel vis maior igénnyel a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben kötelező 

feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállítására 

lehetséges, nem nyújtott be igény az önkormányzat, mivel nagyobb részt olyan épületek 

károsultak, amelyek ide nem sorolhatók. A ravatalozó, mint kötelező feladatot ellátó 

épületben kisebb károk keletkeztek, melyek nem indokolták a támogatás kérését. 
 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt kérte, hogy a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást fogadják 

el. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

   66/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

2. napirendi pont: A Helyi építési szabályokról szóló rendelet megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Helyi építési 

szabályokról szóló rendelet megalkotását. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a HÉSZ-t a partnerségi egyeztetés lefolytatását követően a 

Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya jóváhagyta, a képviselő-testület felé 

elfogadásra javasolja.  

2017. október 1-jei hatállyal a településképi rendeletet is meg kell alkotni, és ezzel 

kapcsolatosan a HÉSZ módosítása is szükségessé válik. Az anyaghasználattal kapcsolatos 

szabályozásokat már most az előkészítés során ki kellett emelni a rendeletből. 
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A HÉSZ elkészítésével az önkormányzat megyei szakembereket bízott meg, olyan mérnököket, 

akik az előző terv készítésében is közreműködtek.  

Azért kerülhet sor a mai napon a rendelet elfogadására, mert ez előzetes partnerségi egyeztetés 

alatt a szakhatóságok nem emeltek kifogást, és így további akadálya nincs a rendelet 

megalkotásának. 

Kérte a képviselők hozzászólásait, véleményét.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Emlékezteti a testületet, hogy a rendelet megalkotás hosszú 

évekre nyúlik vissza, a most elkészült anyag részletes, a mérnökök által jól elkészített, 

elfogadásra javasolja. 

 

Kláricz János polgármester: A helyi építési szabályokról szóló rendeletet az előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadásra javasolja. Kéri, ha más kérdés, és hozzászólás nincs, hozza meg a 

döntést a testület. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Helyi építési 

szabályokról szóló rendeletet. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

A 9/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályokról  

– e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelete megalkotása 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 

településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

rendelete megalkotását. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglalt indoklások alapján elfogadásra 

javasolja a rendeletet.     

 

Első lépésként tehát az önkormányzatnak azokat a szabályokat kell megalkotni, amelyek a 

partnerségi egyeztetéssel kapcsolatosak. 

 

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

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, elfogadásra javasolta Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletét. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló rendeletet elfogadja. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, a 

Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:” 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya Bucsa Község közigazgatási területére készülő településfejlesztési 

koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi 

arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi 

egyeztetésére terjed ki. 

2. Az egyeztetésben résztvevők köre 

2. § Bucsa község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, 

településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi 

egyeztetések résztvevői:  

a)  Bucsa község lakossága és a Bucsa községben ingatlantulajdonnal rendelkező 

magánszemélyek,  

b) Bucsa község területén működő és bejegyzett civil szervezetek, 

c) Bucsa községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, 

d) Bucsa községben működő egyházak, 

 

3. A tájékoztatás módja és eszközei 

3. § (1) A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum 

készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén 

alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, az 1. 

mellékletben meghatározott módon és határidővel: 

a) teljes körű közzététel esetén:  

aa) a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,  

ab) Bucsa község www.bucsa.hu honlapján,  

ac) lakossági fórumon.  

b) részleges közzététel esetén: Bucsa község www.bucsa.hu honlapján. 

 

4. § A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

(továbbiakban: Hivatal) Titkárságán átvehető 2. melléklet szerinti partneri adatlap 

felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot 

tehetnek, véleményt nyilváníthatnak  

a) papír alapon a Hivatal címére (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.)  

b) elektronikus levélben az bucsa@bucsa.hu e-mail címre történő megküldéssel. 

 

http://www.bucsa.hu/
http://www.bucsa.hu/
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4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása 

5. § A partnerektől beérkezett véleményeket a tájékoztatást kezdeményező  

a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az 

ügyiratban megőrzi;  

b) kiértékeli és döntéskérő indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról 

vagy elutasításáról, az el nem fogadott véleményeket indoklással látja el;  

c) a döntéskérő indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró - elfogadást vagy elutasítást 

tartalmazó - átruházott hatáskörben a polgármester által hozott határozatot  

ca) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján;  

cb) elhelyezi az ügyiratban;  

d) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről; 

 e) tájékoztatást küld a partnereknek. 

6. § Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált 

településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet 

és településképi rendeletet a hatálybalépést követő 10 napon belül a honlapján feltölti. 

 

5. Záró rendelkezések 

7. § E rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett eljárásokra, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni. 
 

Bucsa, 2017. augusztus 24. 
 

Kláricz János      Pap-Szabó Katalin 

polgármester       jegyző 
 

Kihirdetve: 2017. augusztus 25. 

Pap-Szabó Katalin 

  jegyző 
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1.  melléklet a 10/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelethez  

 
PARTNERSÉGI 

EGYEZTETÉSRE 

KERÜLŐ 

DOKUMENTUM 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

ELJÁRÁ

S 

MÓDJA 

ELKÉSZÍTÉ

S MÓDJA 

KÖZZÉTÉTE

L MÓDJA, 

IDEJE 

ELJÁRÁS 

MÓDJA 

ELKÉSZÍTÉ

S MÓDJA 

KÖZZÉTÉTE

L MÓDJA, 

IDEJE 

Településfejlesztési 

koncepció és 

integrált 

településfejlesztési 

stratégia 

 

készítés 

teljes 21 nap  

készítés 
teljes  

24 nap 

módosítás módosítás 
részleges  

15 nap 

Településrendezési 

eszköz 
teljes 

készítés teljes 21 nap 

teljes 
készítés teljes 

30 nap módosítás 

egyszerűsítet

t 

készítés teljes 

17 nap módosítás 

tárgyalásos 
készítés teljes 

17 nap módosítás 

módosítás  
állami 

főépítész 
módosítás 

részleges 

8 nap 

Településképi 

arculati kézikönyv 

és településképi 

rendelet 

 

készítés 

teljes 21 nap  

készítés 

teljes  

21 nap 
módosítás módosítás 
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2. melléklet a 10/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelethez 

 

PARTNERI ADATLAP 

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez 

 

Alulírott 

 

Név/ Szervezet:………………………………………………….……..………….… 

 

Képviseletre jogosult személy:……………………………………………..….…… 

 

Lakcím/ székhely:……………………………………….…………………..……… 

 

e-mail cím:………………………………………………….………………….…… 

 

Telefonszám:………………………………………………………………..…….… 

. 

a Bucsa Község Önkormányzata által készítendő  

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában az alábbi észrevétellel, 

javaslattal (véleménnyel) kívánok élni: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………….………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Bucsa, …..… év……….…hó ……nap  

….……………………… 

aláírás  

 

            

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kérem eljuttatni:  

Postacím:5527 Bucsa, Kossuth tér 6., vagy  e-mail cím: bucsa@bucsa.hu 
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Hatásvizsgálat 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VIII.25.)  

önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján 

 

Társadalmi hatás: A rendelet társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy a 

településfejlesztési, településrendezési és településképi eljárások teljes körű nyilvánosságának 

biztosításával várhatóan széles körű helyi támogatás fogja övezni az önkormányzat e 

szakterületeken meghozandó döntéseit, intézkedéseit.  

Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nem mutatható 

ki.  

Környezeti, egészségi hatások: A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs. Nem 

releváns.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásával az adminisztratív 

terhek településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok esetében 

mennyiségileg nem változnak, csak részlegesen átalakulnak; a településképpel összefüggő 

feladat esetében - új jogintézmény bevezetésével párhuzamosan – újonnan keletkeznek. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A jogalkotás azért vált szükségessé, a fejlesztési, rendezési, szabályozási 

dokumentumok készítése során konstruktív párbeszéd alakuljon ki az érintettek és az 

önkormányzat között; elmaradásának várható következménye a településfejlesztési, - rendezési 

és településképi dokumentumok vitatottsága, az abban foglaltak betartása, teljesítése iránti 

ellenszegülés lehet.  

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

A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Bucsa, 2017. augusztus 24.  

 

        Pap-Szabó Katalin  

         jegyző 
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4. napirendi pont: Bucsa Község Település arculati kézikönyv (TAK) elkészítésére adott 

ajánlatok megtárgyalása 

 

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

Település  arculati kézikönyv (TAK) elkészítésére adott ajánlatok megtárgyalását. 

 

Bucsa Község Települési Arculati Kézikönyvének megalkotására rendelkezésre álló határidő 

2017. október 1-je. Szakmai ajánlás szerint a kézikönyvet annak a mérnökszervezetnek javasolt 

elkészítenie, aki a HÉSZ-t megalkotta.  

A központi költségvetés 1.000.000 Ft-ot biztosít adóerőképesség függvényében az 

önkormányzatoknak. 

Bucsa Község Önkormányzata támogatásra jogosult volt, és ki is utalták a pénzt. Az 

árajánlatok bekérése megtörtént, javasolja a rendelkezésre álló forrásra való tekintettel a 

Szekvens Bt ajánlatát elfogadni. 

 

1./ Szekvens Bt ajánlata    1.000.000 Ft 

2./ Nemes Roland ajánlata    1.350.000 Ft 

 

Ha az önkormányzat nem használná fel a forrást, nyilván vissza kellene fizetni, hiszen ezzel a 

pénzzel el is kell számolni.  

Az ajánlat mindkét esetben a HÉSZ felülvizsgálatára is vonatkozik. 

Az olcsóbb ajánlat elfogadását javasolja, és kiértesíteni a Szekvens Bt-t, mivel a határidő is 

rövid, október 1-jéig meg kell ennek történnie. 

A döntés után kiértesítik az ajánlattévőt, hogy a munka minél hamarabb el tudjon indulni. 

 

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

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Település arculati kézikönyv (TAK) elkészítésére 

adott ajánlatok közül a Szekvens Bt ajánlatát elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

67/2017. (VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Település arculati kézikönyv (TAK) elkészítésére adott ajánlatok 

megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Településképi Arculati 

Kézikönyvének megalkotásával megbízza a Szekvens Bt-t (képviseli: Erdész Béla, 5700. 

Gyula, Hold u. 10.). 

A megbízás díja: 1.000.000 Ft, melyet Bucsa Község Önkormányzata központi 

költségvetés által biztosított támogatásból fedez. 

A képviselő-testület megbízza Kláricz János polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírásával. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2017. október 1. 
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5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 

elfogadása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadását. 

A Közbeszerzési törvény értelmében klasszikus ajánlattevőknek kötelező közbeszerzési 

szabályzatot alkotni. Bucsa Község Önkormányzatának utolsó hatályos Közbeszerzési 

Szabályzata a szennyvízberuházás okán 2014 évben került elfogadásra. Az azóta bekövetkezett 

jogszabályváltozások indokolják az új szabályzat megalkotását és a régi hatályon kívül 

helyezését.  

Az anyagot a jegyző asszony elkészítette, amely szerint javasolja a Közbeszerzési Szabályzat 

elfogadását. A szabályzattal a közbeszerzési eljárást lefolytató fog dolgozni. 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

szavazni, aki a Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

   68/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát, 

egyúttal hatályon kívül helyezi a 73/2014.(XI.27.) KT határozattal elfogadott 

Közbeszerzési Szabályzatot.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: A „Művelődési ház felújítás Bucsán” című pályázat közbeszerzési 

eljárások lefolytatásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Az Önkormányzat 2016. május 03-án támogatási kérelmet nyújtott 

be Vidékfejlesztési Program keretében VP-6-7.4.1.1-16  azonosító számon megjelent felhívásra 

"Művelődési ház felújítása Bucsán" elnevezéssel.  

A benyújtott kérelmet pozitívan bírálták el és a 2017. július 13-án kelt támogató okirat 

értelmében 90%-os támogatási intenzitás mellett 48.729.336 Ft vissza nem térítendő 

támogatást kapott az önkormányzat. A projekt teljes költségvetése 54.143.713 Ft. Tekintettel 

arra, hogy a pályázat utófinanszírozott és az önkormányzat nem tudja biztosítani a 

beruházáshoz szükséges forrást, ezért a kivitelezés, előlegek lehívásával lesz finanszírozható, 

melyre a támogató okiratban foglaltak szerint 24.364.668 Ft-ot biztosít a Támogató. 

A közbeszerzési törvény alapján a 25 millió forintot meghaladó építési beruházás közbeszerzés 

hatálya alá esik. Azért, hogy a közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatható legyen több döntés 

meghozatala szükséges. 

Megalkotásra került Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata, melyet a 

testület az előző határozatban fogadott el.  

Kijelölésre kerül a 3 tagú bíráló bizottság, mely bizottság tagjainak Dr. Stumpf-Csapó Ágnes 

közbeszerzési tanácsadót javasolja, mint a bizottság elnöke, Kovács Zsolt építész mérnököt, 

Kiss Zoltán –okleveles közgazdászt. 
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A szabályzat 4.1 pontja értelmében a testület a polgármesterre ruházhatja át az ajánlattételi 

felhívás és dokumentáció elfogadását és az eljárást lezáró döntés meghozatalát, erről szintén 

képviselő-testületi döntést kell hozni. 

Módosításra vár továbbá a testület részéről az önkormányzat közbeszerzési terve, mely jelen 

állapot szerint a művelődési ház felújításának közbeszerzését és a helyi termelői piac 

építésének közbeszerzését tartalmazza 2017. évre vonatkozóan.  

Az alkalmazandó eljárás rend azonban módosításra került. El kell fogadni a módosított tervet. 

Továbbá döntést kell hozni azokról az ajánlattevőkről, akik ajánlattételi felhívást fognak kapni 

a kivitelezési munkálatok elvégzésére. 

Ezen ajánlattevők köre a következő: 

1. EL-MÜ SZOLG Kft.; 13-09-065450; 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11. 

2. Amalfi Hungária Kft.; 16-09-015055; 5081 Szajol, Fő út 20. 

3. Real Rent Kft.; 19-09-513422; 8428 Borzavár, 0102/12 hrsz. 

4. CASE Management Kft.; 06-09-020497; 6600 Szentes, Dózsa György u. 126. A. ép. 

5. THALESCOM Kft.; 01-09-568336; 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 85. 

A döntések meghozatala egyenkénti határozattal történik. 

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

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

szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi módosított Közbeszerzési Tervét 

elfogadja.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

69/2017.(VIII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat  

Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat melléklete szerint fogadja el 

Bucsa Község Önkormányzatának a 2017. évi közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény alapján összeállított 2017. évi közbeszerzési tervét. 
 

A közbeszerzés 

tárgya 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárás típus 

Eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Sor került-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére 

I. Árubeszerzés      

      

II. Építési beruházás      

TOP-1.1.3-15 
Helyi termelői piac 

létesítése Bucsán 

 
 

nemzeti 

 
 

Kbt. 115.§ 

 
2017.III. negyedév 

 
 

2018. december 31. 

 
 

nem 

VP-6-7.4.1.1-16 
Településkép, 

közösségi tér 

fejlesztése 

 
nemzeti 

 
Kbt. 115.§ 

 
2017. III. negyedév 

 
 

2018. december 31. 

 
 

nem 

III. Szolgáltatás-

megrendelés 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

IV. Építési 

koncesszió 

- - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 

- - - - - 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Művelődési ház felújítása Bucsán” tárgyú 

közbeszerzési eljárással kapcsolatosan a Bíráló Bizottság tagjai közé Dr. Stumpf-Csapó Ágnes 

közbeszerzési tanácsadót - bizottság elnökének, Kovács Zsolt - építész mérnököt, és Kiss 

Zoltán -  okleveles közgazdászt bízza meg. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

70/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat  

Bíráló Bizottsági tagok megbízása a „Művelődési ház felújítása Bucsán” tárgyú 

közbeszerzési eljárással kapcsolatban 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Művelődési ház felújítása 

Bucsán” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban Közbeszerzési Bíráló Bizottságot 

állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Dr. Stumpf-Csapó Ágnes közbeszerzési tanácsadó - bizottság elnöke, 

- Kovács Zsolt - építész mérnök 

- Kiss Zoltán -  okleveles közgazdász 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Művelődési ház felújítása Bucsán” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás elbírálással kapcsolatosan történik, a megvalósulást 

követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki egyetért azzal, hogy a Közbeszerzési Szabályzat 4.1. pontja szerinti jogkörök 

átruházása Kláricz János polgármesterre kerüljön. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

71/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat  

 A Közbeszerzési Szabályzat 4.1. pontja szerinti jogkörök átruházása  

Kláricz János polgármesterre 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Művelődési ház felújítása 

Bucsán” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan Bucsa Község Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzata 4.1. pontja alapján Kláricz János polgármesterre ruházza az 

alábbi jogköröket: 

- ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása, 

- az eljárást lezáró döntés meghozatala. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

a Művelődési ház felújítása Bucsán tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához egyetért az 

EL-MÜ SZOLG Kft, az Amalfi Hungária Kft, a Real Rent Kft, a CASE Management Kft, és a 

THALESCOM Kft, meghívásával. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

72/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat  

Szervezetek meghívása A „Művelődési ház felújítása Bucsán” tárgyú közbeszerzési 

eljárás lefolytatásához  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Művelődési ház felújítása 

Bucsán” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése szerint, ajánlattételre a következő szervezeteket 

hívja meg:  
 

1. EL-MÜ SZOLG Kft.; 13-09-065450; 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11. 

2. Amalfi Hungária Kft.; 16-09-015055; 5081 Szajol, Fő út 20. 

3. Real Rent Kft.; 19-09-513422; 8428 Borzavár, 0102/12 hrsz. 

4. CASE Management Kft.; 06-09-020497; 6600 Szentes, Dózsa György u. 126. A. ép. 

5. THALESCOM Kft.; 01-09-568336; 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 85. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Kiegészítésül elmondta, hogy a futó projektek kapcsán a pályázat 

önerejének biztosítása érdekében a következő ülésen szeretne javaslatot tenni éven túli hitel 

felvételére. A hitelkeret kérelem is ezt a célt szolgálta volna, de nem tartja helyesnek azt, hogy 

emiatt az önkormányzat likviditási gondokba ütközzön.   

Ezt csak tájékoztatásul mondta el. 

 

7. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsoló kiegészítő támogatás 

pályázat benyújtásával kapcsolatos napirendet. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 

szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázati kiírás. 

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást, a támogatás 

formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A keménylombos tűzifa esetén 

legfeljebb 2 m3/ellátott lehet. A megadott számítások alapján az önkormányzatunk 546 erdei 

m3 mennyiségű tűzifára adhatja be az igénylést. 

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: 2017. augusztus 25. 16:00 óra  

A 2017. évre igényelt mennyiségre az önerő 693.420 Ft a szállítási költség kb. 1.800.000 Ft 

lenne, melyről pontos összeget a pályázat elbírálása után lehet mondani. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy mennyibe kerül ez a tűzifa vásárlás az 

önkormányzatnak?  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az önkormányzat a tűzifa vásárlással kapcsolatos költségeket a 

települési támogatás terhére számolhatja el. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást.  
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

pályázat benyújtásával egyetért.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   73/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan 

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet I. 9. pont - A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím - szerinti szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 

Bucsa Község Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 

alapján a szociális célú tűzifa igényléséhez településünk nem tartozik a jelentős 

munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé, ezért a pályázati kiírás 

alapján a keménylombos tűzifa esetén 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész 

megfizetését vállalja, amely 693.420 Ft, (azaz hatszázkilencvenháromezer-négyszázhúsz 

forint). 

Az önrész fedezetét Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséből a települési 

támogatásra kapott összeg biztosítja. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

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

intézkedjen.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 25. 

 

8. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi II. félévi 

Munkaterve 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi II. félévi Munkatervét.  

Kérte a képviselőket, egészítsék ki az előterjesztést.  

 

Harmati Gyula képviselő: Javasolta, hogy a kitüntetésekről szóló rendelet módosítása már 

kerüljön be a szeptemberi ülés napirendjei közé. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy kerüljön a napirendek közé az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató. Javasolja, hogy legyen szó az ingatlanok 

hasznosításáról, a bérleményekről. Javasolja továbbá, hogy legyen szó a község egészségügyi 

helyzetéről. 

 

 

Kláricz János polgármester: Az orvosokkal egyeztetni fogják azt az időpontot, amikor 

megfelelő lesz az időpont. A másik két javaslat munkatervbe történő beépítését is elfogadja. 
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Megköszönte a kiegészítéseket, megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása?  

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Képviselő-testület 2017. évi II. félévi Munkatervét. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   74/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi II. félévi Munkaterve 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi II. félévi Munkatervet az e 

határozathoz csatolt 1.melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

1.melléklet 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2017. évi II. félévi Munkaterve 

 
 

2017. SZEPTEMBER 

 

Ülés ideje: 2017. szeptember 28-án (csütörtökön) délután 16,00 órától 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Településképi rendelet megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

4./ Talajterhelési díj rendelet megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ A kitüntetések adományozásáról és az adományozás rendjéről szóló 18/2007.(XI.18.) 

önkormányzati rendelet módosítása   

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Egyebek 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek: …………………………………………………………. 
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2017. OKTÓBER 

 

Ülés ideje: 2017. október 26-án (csütörtökön) délután 16,00 órától 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A Helyi építési szabályokról szóló rendelet módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos döntések meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

4./ Bucsa község belterületi úthálózatának bejárása a téli időjárásra való felkészítés céljából 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bejelentések 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:………………………………………………………………  

 

 2017. NOVEMBER 

 

2017. november 9-én (pénteken) délután 17,00 órától KÖZMEGHALLGATÁS 

Napirendek: 

1. Beszámoló a 2017. évi folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról 

2. Képviselő testület tagjainak éves beszámolója az általuk végzett képviselő testületi 

munkáról 

3. Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok  

 

Soron következő rendes ülés: 

Ülés ideje: 2017. november 30-án (csütörtökön) délután 16,00 órától 

Napirendek: 

1./Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedéves pénzügyi 

beszámolója 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ A 2018. évi költségvetést megalapozó intézményi struktúrák megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ A község egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatás 

 Előadó: háziorvosok 

5./ A község vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatás 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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6./ Egyebek 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2017. DECEMBER 

 

Ülés ideje: 2017. december 14-én (csütörtökön) délután 16,00 órától 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

 

Napirendek: 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének 2018. január 1-

jétől 2018. június 30. napjáig történő megkötéséhez 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Belső ellenőrzési jelentés ismertetése 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

4./ A 2017. évi jegyzői beszámoló a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

5./ Egyebek 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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9. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Terve (2018-2032) 

megtárgyalása 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ALFÖLDVÍZ Zrt által megküldött „Gördülő 

fejlesztési Terv 2018-2032” munkaanyagot, amelyben foglaltakkal kapcsolatosan döntést hozni 

szükséges.  

A tavalyi évben a községben a Dózsa György utca felújítása volt a legfontosabb, amit el kellett 

végezni, akkor ahhoz három évnyi forrást várt össze az önkormányzat és úgy tudta elvégezni a 

beruházást.  

 

Faluházi Sándor képviselő: A felsorolt felújításokat fontosnak tartja, a legelső öt pontot 

mindenképpen előnyben részesítené. Több mindennel egyetért, de vannak, amelyek nem 

annyira fontosak, a csomóponti javításokat tartaná előtérben. 

Javasolja, hogy azoknak az utcáknak az ivóvízhálózata állapotát mérjék fel, és gondolják meg a 

felújítását, amely utcákat szeretnének majd aszfaltozni. Inkább nagyobb volumenű munkákra 

javasolná összegyűjteni a pénzt. 

 

Kláricz János polgármester: Egyetért, hiszen mindenkinek ez az érdeke, hogy ilyen elhangzott 

metódust folytassanak. Ettől eltérően magát a fejlesztési tervet elfogadásra javasolja, az 

elkészített anyag szakmailag alátámasztott. Hamarosan ki fog derülni, hogy mivé alakul a vízi 

szolgáltatók körüli helyzet.   

 

Földesi Györgyné képviselő: A napirend nem helyesen lett megjelölve, az anyag nem az 

önkormányzat fejlesztési tervéről szól, hanem az Alföldvíz Zrt Gördülő Fejlesztési Terve, 

amiről már hozott döntést a képviselő-testület, akkor is az volt a véleménye, hogy nagyon 

kevés az az összeg, ami a 15 évre fejlesztésre elkülönítésre került. Erről hozott már a testület 

határozatot, nagyon kevés idő volt az idő akkor is a megtárgyalásra. Nagyon kevésnek tartja 

fejlesztési célokra a 15 év távlatára a 30 millió forintot.  

Kláricz János polgármester: Egyetért, az összeg, amely a 15 évre szólóan került 

meghatározásra valóban kevés, de most ezzel az összeggel kell kalkulálniuk. 

Folyamatos a törekvés arra, hogy a fejlesztéseket végezzenek. Ezeket az összegeket a lakosok 

évről évre be is fizetik az Alföldvíz Zrt-nek. 

 

Földesi Györgyné képviselő: De ne csak összegyűjtsék, hanem maga a Zrt is tegyen a 

fejlesztésekhez pénzt. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Sajnos elég nehezen tud az Alföldvíz Zrt magasabb összeget 

juttatni az elvégzendő feladatokra. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Véleménye szerint elfogadhatja a testület a javaslatot, az 

Alföldvíz Zrt jelenleg azzal a pénzzel gazdálkodik, ami most van, de nem zárja ezt ki azt, hogy 

a későbbiekben ez az összeg ennél több is lehet. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Sajnos az anyagból nem látszik az, hogy törekedne a Zrt arra, 

hogy biztatná az önkormányzatot, hogy ez az összeg növekedne.  

 

Kláricz János polgármester: Minden évben felül kell vizsgálni ezt a tervet. Rezsicsökkentés 

mellett nem igazán lehet arra számítani, hogy ez az összeg emelkedni fog. 
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Ha az európai unión keresztül sikerül esetleg egy nagyobb projektet még megvalósítani, és az 

önkormányzatok tulajdonában lévő vízhálózatot fel tudják újítani, akkor rekonstrukciót 

tudnának végrehajtani.  

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Egyetért, nem érti, hogy miért a kis községnek kell megtermelni 

a fogyasztott víz után azt az összeget, amit a fejlesztésekre lehet fordítani.  

Ha összehasonlítanának egy várost és egy községet, akkor látnák, hogy tíz tömbházhoz 

majdnem annyi fogyasztó tartozik, ami egy fél falunak felel meg. A városokból sokkal több 

pénz jutna a közösbe. A vízvezetékek pedig nagyon rosszak, még mindig vannak azbeszt 

vezetékek, azokat mindenképpen meg kellene szűntetni, ki kellene cserélni. Ezeket a cseréket 

is bele kellene venni a felújításokba. Nagyon sok rákos beteg van a községben, régebben 

arzénos volt a víz, most pedig a vezetékeket kellene cserélni. 

 

Komoly tárgyalásokat kellene folytatni az Alföldvíz Zrt-vel, hogy mi a közeljövőben a terv, 

milyen komoly javításokat tudnának elvégezni. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Egyetért, a fogyasztólétszám és hálózatnagysággal kapcsolatosan. 

Amikor az ivóvízminőségjavító program elkezdődött, akkor felmérték, hogy miket kellene 

kicserélni, akkor az összes azbesztcső cserét beleírták, amikor is az volt a válasz rá, hogy ez a 

csere nem jelent minőségbeli javulást. Ezzel nem ért egyet.  

 

Kláricz János polgármester: Egyetért, az önkormányzat minden fórumon kifejtheti nem 

tetszését. Ha nem lesznek folyamatosan felújítások rohamos lesz a hálózat romlása. 

Megkérdezte, van-e még kérdés és hozzászólás? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az ALFÖLDVÍZ Zrt 

Gördülő Fejlesztési Tervével egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 

   75/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Gördülő Fejlesztési Terve (2018-2032) 

megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat Gördülő 

Fejlesztési Tervét (2018-2032) az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel 

fogadja el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

10. napirendi pont: Tájékoztatás a 2018. évi Közfoglalkoztatási Programban tervezett 

változásokról, továbbá a 2018-ban tervezett programok előzetes egyeztetése 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a tájékoztatást a 2018. 

évi közfoglalkoztatási programban tervezett változásokról, továbbá a 2018-ban tervezett 

programok előzetes egyeztetését.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a programmal kapcsolatosan itt szeretne elindítani egy közös 
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gondolkodást, mivel várhatóan változások lesznek a közfoglalkoztatási létszámban. 

A 25 év alattiakat nem fogják engedni a közfoglalkoztatásban tevékenykedni, amire már most 

elindultak a jelek, havi rendszerességgel tartanak részükre fórumot továbbképzésekről. 

Felkérte a képviselőket, hogy szíveskedjenek írásban tenni javaslatokat olyan jellegű 

munkálatokra, amelyeket a közfoglalkoztatási programban javasolnak lefolytatni.  

Most zajlik egy a főutcát és a mellékutcákat is érintő felmérés, nagy mennyiségben szeretne az 

önkormányzat járdaszakaszokat felújítani, és új járdákat építeni. 

Szeretne egy-egy konkrét szakaszt beépíteni a tervbe, amit a képviselők is javasolnak.  

A tervezési fázis tehát elindult, kérné a konkrét munkával kapcsolatos jelzéseket bekérni, 

november 22-ig, mivel addig kell egy előzetes tervet rögzíteni, addig kérné a javaslatokat.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Kevesli az anyagot a napirendi ponthoz, a program várható 

eseményeiről nincs elegendő tájékoztatás. Írásos előterjesztés nélkül nincs mihez véleményt 

alkotni. 

 

Fenyődi Attila alpolgármester: A főutcán szépen haladnak a közmunkások a munkával, de ez 

csak a főutcára jellemző, mellékutcákra nem, ott csak egy része van elvégezve a munkának. 

Sok olyan rész van, ahol megcsinálnak 100 métert és a többit nem. Vagy a munka kiosztása 

nem jó, vagy a felügyelet nem jó. Elvárható lenne, ha valamit elkezdenek, azt fejezzék is be. A 

közmunkások nem haladnak megfelelően. A megvásárolt zártkert sem megfelelően van 

kezelve. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy milyen tájékoztatást kapott még a változásokról 

az önkormányzat? 

 

Kláricz János polgármester: Egy összefoglaló elektronikus anyag ad még erről tájékoztatást, ez 

lesz még kiküldve, melyet a képviselők is meg fognak kapni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy készüljön írásos munkaanyag, azt lehet 

véleményezni, ahhoz lehet hozzászólást tenni. Október hónapban javasolja, hogy kerüljön 

napirendre. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, egyetért, a közfoglalkoztatással 

kapcsolatosan írásos anyag fog készülni. 

Minden képviselőt foglalkoztat ez a téma, azt szeretné elérni, hogy időben, már a tervezési 

folyamatba is legyen a képviselőknek véleménye, javaslata.  

Javasolja, hogy a mostani ülésen döntést ne hozzanak, az anyagot a következő ülésre is tűzzék 

napirendre. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a javaslattal egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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76/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 

 Tájékoztatás a 2018. évi Közfoglalkoztatási Programban tervezett változásokról, továbbá 

a 2018-ban tervezett programok előzetes egyeztetése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Közfoglalkoztatási 

Programban tervezett változásokról, továbbá a 2018-ban tervezett programok előzetes 

egyeztetéséről szóló napirendet a következő ülésen is tárgyalja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

11. napirendi pont: Tájékoztatás a 2017. évi falunapi költségekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a tájékoztatást a 

2017. évi falunapi költségekről. 

A képviselők a falunap költségvetéséről szóló tájékoztatást írásban megkapták.   

 

Harmati Gyula képviselő: Megjegyezte, hogy úgy lett volna teljes a kép, ha a költségek mellett 

szerepelnek a műsorokról szóló beszámolók, tovább a fellépőkkel kötött szerződések kötik az 

önkormányzatot arra, hogy az abban foglalt adatokat harmadik fél részére csak a másik fél 

hozzájárulásával adható ki.  

Pap-Szabó Katalin jegyző: A képviselők betekinthetnek az önkormányzat által kötött 

szerződésekbe. 

 

Kláricz János polgármester: A képviselő úr által elmondott alapjogi feltétel helyes, valóban 

vannak ilyen kitételek a szerződésekben. Maga a szakmai összefoglaló még nem készült el, de 

a falunap költségvetési részét a képviselők részére megismerésre bocsátja. 

Szeretné kérni a képviselők véleményeit, jövőre szóló felvetéseiket. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy ki, vagy kik döntöttek arról, hogy milyen 

programok legyenek a falunapon? A meghívót tekintve délig a csülökfőző verseny, az ünnepi 

szentmise, és a bajnoki labdarúgó mérkőzés volt, a falunap színpadi program része ezután 

kezdődik. A meghívó színvonala nem megfelelő, nívótlan. 

A költségekkel kapcsolatosan szeretne kérdezni. Nagyon fontos az anyagi oldalon, hogy a 

falunap programjai közül legtöbbet a Bucsai Sport Egyesület fedezett. Hogyan tudta fedezni, 

ha a sportegyesületet az önkormányzat szokta támogatni? Olyan, mintha egy csűrcsavar lenne 

benne, ha a sportegyesület kapta támogatásként az összeget, akkor költse el a sportegyesület 

saját magára, ha pedig a falunapra kapta, akkor miért nem az önkormányzaton keresztül történt. 

Megkérdezte, hogy a tombolából befolyt összeg hova került?  

Nagyon kedvezőnek tartotta a sportpályán lévő gyerekeknek szóló ingyenes programokat. 

Nagyon jó volt az ingyenes fotózás is a felnőtteknek, a gyerekeknek az arcfestés. Nagyon 

pártolja az ingyenes programokat.  

A csülökfőző versennyel, mivel oda 17 csapat jelentkezett, ha csak 8-10 fővel számolnak egy 

csapatot, akkor már közel 200 fő étkeztetése megoldott volt. 

Megfelelőnek tartotta az ebédet is, aminek utánajárt és megtudta, hogy ki készítette, nagyon 

jónak találta, de később megtudta, hogy egy vállalkozó bonyolította le az étkeztetést.  

A testvértelepülések nem voltak meghívva a falunapra, milyen vendéglátási költségről van 

akkor szó?  A támogatók a költségvetés kimutatásán felsorolásra kerültek. 
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A hat fellépőt soknak tartja, ennyire „bulisnak” nem kell lenni a falunapnak, szerényebben is 

lehetne jó programokkal jó falunapot szervezni. Időben nagyon soká volt a tűzijáték, és nagyon 

késő volt a Koós János művész fellépése.  

Harmati Gyula felé intézi a mondatát: A szervezésért és az odafigyelésért köszönetet mond, és 

megköszönte a szervezői munkát.  

 

Harmati Gyula képviselő: A köszönetet tovább adja azoknak a munkatársaknak is, akik 

résztvettek ebben a munkában. 

 

Kláricz János polgármester: Szeretne néhány szóban választ adni, először is megköszönni a 

falunapi szervező munkát Harmati Gyulának, és minden résztvevőnek.  

A késői időpontokkal kapcsolatosan azt a választ tudja mondani, hogy egyrészt a fellépők 

szabták meg, hogy mikor jó nekik az időpont, Koós Úr késett, de nagyon örült mindenki a 

fellépésének. A falunapi költségkerettel kapcsolatosan elmondta, hogy étkezési jegyet minden 

önkormányzati dolgozó kap, valamint azok a fellépők, akik nem kérnek a fellépésért díjazást.    

Volt olyan év is, amikor úgy próbált az önkormányzat ezen a költségen csökkenteni, hogy a 

konyha főzött, de ez sem volt teljesen megfelelő, akik főztek azok a dolgozók nem tudtak 

kikapcsolódni, nem tudtak annyi féle ételt főzni. 

Mindent egybevetve a mostani variációt választotta az önkormányzat, tehát vállalkozót kért 

meg a vendéglátásra. 

Földesi Györgyné képviselő: A költségekkel takarékoskodni kell, a vendéglátás költségén, és 

sok fellépő költségén is. 

 

Kláricz János polgármester: A tombola bevétel a Sportegyesülethez került, ennek a bevételnek 

a kezelése így oldható meg. A tombola tárgyak, mint felajánlások is jól alakultak. 

Az önkormányzathoz érkező falunapi támogatások is az elvártnak megfelelően valósultak meg.  

A Bucsa Sport Egyesület egymillió forint támogatást kapott egy cégtől, amit erre a célra 

használhatott fel.  

A sportegyesület ebben a támogatásban mint közreműködő volt. 

Örül, hogy a támogatásban az egyesület részt tudott venni, és ezek a fellépők el tudtak jönni.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: A kulturális bizottság tagjai, illetve a bizottságon kívül még egy 

csapat végezte azt a munkát, ami a falunap szervezésével, lebonyolításával volt kapcsolatos. 

Ezt a feladatot azonban mások is el tudnák végezni. Aki most végzi a munkát nincs még abban 

a pozícióban, mint kultúrház igazgató. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Összefoglalva a falunapi programokkal kapcsolatosan a 

takarékosságra hívná fel a figyelmet. Ha az intézménynek még vezetője lesz, akkor azon 

számon is kérhető a feladat elvégzése. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.  

Megkérdezte, van-e még kérdés? Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselőket, hogy a 

2017. évi falunapi költségekről szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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77/2017.(VIII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a 2017. évi falunapi költségekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi falunapi költségekről szóló 

tájékoztatást elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12./ Döntés a Művelődési ház felújítása Bucsán című pályázat megvalósításához szükséges 

önerő biztosításáról.  
 

Kláricz János polgármester: Előterjeszti, hogy a mai ülésen a közbeszerzésekkel kapcsolatosan 

már születtek döntések a művelődési ház felújításáról. 

A pályázat benyújtásakor a testület 2016. márciusában a 40/2016.(III.31.) KT határozatban 

foglaltak szerint már döntött a testület az önerő biztosításáról, de akkor még nem volt tudható a 

támogatás pontos összege.  

2017. július 13-án megérkezett a Támogató Okirat, melyben már a pontos összegek 

szerepelnek, ennek megfelelően a testületnek most újból nyilatkoznia szükséges az önerő 

biztosításáról.  

Ennek megfelelően az Okiratban szereplő 6.055.599 Ft, saját forrásként történő biztosításáról, 

és annak az összegnek a költségvetésben történő elkülönítéséről kell dönteni. 

Folyamatban van a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához hitel felvétel, de megkötött 

hitelszerződés még nincs, így javaslom, hogy a felhalmozási bevételek terhére biztosítsuk a 

szükséges önerő összegét.  

Kérte a képviselőket, hogy határozatban szíveskedjenek egy vállalást tenni a „Művelődési ház 

felújítás Bucsán” című pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosításáról. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 

78/2017.(VIII.24.) sz. Képviselő-testületi határozat  

Döntés a „Művelődési ház felújítása Bucsán” c. pályázat megvalósításához szükséges 

önerő biztosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testület által a „Településképet meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

energetikai korszerűsítése” elnevezésű VP-6-7-4.1.1-16 azonosító számú felhívásra 

benyújtott támogatási kérelem, támogatásban részesült, a 673/4401/58/3/2017 iktatószámú 

Támogatói Okiratban foglaltak szerint. 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 5527 Bucsa, Kossuth Lajos utca 37. 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 908/2 

- A projekt összes költsége: 54.748.935 Ft. 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 54.143.713 Ft. 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: 6 055 599,- forint, saját 

forrás 

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 48.729.336 Ft. 

A képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához szükséges 

önerő összegét saját költségvetésében elkülöníti. 

Határidő: azonnali 

Felelős: Kláricz János - polgármester13./ Bejelentések 
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Kláricz János polgármester: A Bejelentések napirendi pontban kéri a képviselők szíves 

hozzászólásai, bejelentéseit.  

 

Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy mikor kerül sor azoknak az utcáknak a 

javítására, szórt kővel való feltöltésére, amelyek nem aszfaltosak. Sokan érdeklődnek eziránt, 

sok helyen már nagyon lesüllyedtek az utak, annyira, hogy a szennyvízcsatorna aknáknál akár 

felakadhatnak az autók. 

 

Régebben szó volt arról, hogy lesz majd valamikor lomtalanítás, mikor kerül erre sor?  

Javasolta, hogy kérjenek a mostani ivóvízről mintát. 

 

Továbbá nagyon fontosnak tartaná, hogy rendszeres tájékoztató kiadvány legyen a lakosság 

felé az önkormányzati döntésekkel, eseményekkel kapcsolatosan. Rövid, célratörő, rendszeres 

kiadvány, vagy televíziós tájékoztatás, vagy hirdetőoszlopos formájú. 

 

Kláricz János polgármester: A zúzottkő szállítása folyamatban van, egy hónapon belül rendbe 

lesznek téve az utcák. A lomtalanítással kapcsolatosan az új hulladékszállító céggel fognak 

egyeztetni. Amikor a karcagi cég vette át a szállítást, akkor volt szó arról, hogy megvalósítanak 

egy lomtalanítást, sajnos nem volt. 

 

Harmati Gyula képviselő: Felmérték, hogy hol vannak a kritikus pontok?  

 

Kláricz János polgármester: Az utcákat felmérték, a javításra sor fog kerülni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A bejelentések keretében szeretne egy néhány gondolatot 

elmondani.  

Szeretne egy munkaanyagot kérni, kidolgozni, az ételszállítással kapcsolatosan. Most 

kézikocsival szállítják az ételt. Milyen tervek vannak erre vonatkozóan? 

Véleményként mondja el, hogy szomorúan vette tudomásul, hogy a polgármester úr nem vett 

részt Dr. Serester Zoltán felesége búcsúztatóján, gyászában nem osztozott, és nem vett részt  

néhai Deák Ferencné temetésén. 

 

Sereter doktor úr 28 évig szolgálta a községet, mint háziorvos, és Deák Ferencné is sokáig 

titkárnő volt a hivatalban, több mint húsz évig. Ezek nem pénzzel mérhető dolgok, ezek lelki 

dolgok. 

 

Mi az oka annak, hogy már hét alkalommal már nem tudott részt venni Bucsa Község 

Önkormányzata a kökösi testvértelepülés falunapi eseményén. 

A Gazdasági Bizottság még múlt év decemberében kért kimutatást arról, hogy ki vett fel 

vásárlási előleget és mikor számolt el vele számlával. Szeretné ezt az ügyet lezárni, de 

munkaanyag nélkül nem lehet.  

 

Megkérdezte, hogy ki az a Dr. Szabó G. Zoltán ügyvéd, aki 2013 év június 18-án feljelentést 

tett a Megyei Ügyészségnek a 2006-os belvíz pénzek nem megfelelő kezelése ügyében.  
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Megkérdezte, hogy ki lakik a Bocskai utcai szolgálati lakásban? A két lakás közül az egyikből 

kiköltöztek, de nagyobb odafigyeléssel tegyék, elég elhanyagolt állapotban van az udvar, 

nyitva van kiskapu, nagykapu, csukják be. A lakásokon egy felújítást is szükséges lenne 

elvégezni. 

 

A lomtalanítást törvény írja elő, minden évben el kellene ezt végezni, kéri, hogy szervezzék 

meg.  

 

 

Az előző testületi ülésen a könyvtári munkáról volt szó, és elhangzott egy olyan kifejezés, hogy 

most jól megy a könyvtári munka, tíz évvel ezelőtt nem így volt. Kéri, hogy pontosítsák a 

kifejezést, tíz évvel ezelőtt többezres könyvtár volt, gazdag programmal.  Ne maradjon úgy a 

megfogalmazás az utókor számára. Fogalmazzanak konkrétan. 

 

Az előző ülésen kaptak a képviselők egy anyagot egy e-mail levélváltásról, amelyben a 

projektmenedzsment és a minisztériumi dolgozó vált egymással beszélgetést.  

 

Inkább ne küldjenek ki ilyen anyagot a képviselőknek, ha abban olyan feltétel is van, hogy ne 

mondják el az abban foglaltakat.  

 

A transzparenciával kapcsolatosan szeretné kérni, hogy tartsanak sokkal nagyobb kapcsolatot a 

lakossággal, a honlap sem megfelelő, még a 2011 évi anyag ugrik elő a honlapon.  

 

Meg kell tisztelni a lakosságot azzal, hogy nyíltak, és őszinték a velük szemben, információt 

juttatnak el hozzájuk. Rendszeres, sokkal nagyobb kapcsolatot kell tartani. 

 

A községben kicserélték a hulladékgyűjtőket, ami jó dolog, de javasolná, hogy a régieket 

szedjék össze, valamint a hirdetőtáblákat, illetve annak környékét is rendbe kell tenni. 

 

Megkérdezte, hogy ki a felelős az Ady Endre utcai lakás felázásával kapcsolatosan? 

A felvetésekkel kapcsolatosan írásban szeretne választ kapni.   

 

Kláricz János polgármester: Néhány mondatban válaszolna most is  

Az újság megjelentetésével egyetért, fog tenni annak érdekében, hogy az újság megjelenjen. 

Nem feltétlen a polgármester készíti az újságot, de kézbe fogja venni. 

 

Harmati Gyula képviselő: Az újság szerkesztéséhez több személy szükséges. 

 

Kláricz János polgármester: A weboldal megújításával egyetért, szó van egyfajta, az ASP -vel 

kapcsolatos és szükséges megújításról is, de még nem tudják, hogy miknek kell megfelelni, az 

e-ügyintézés előkészületeivel kapcsolatosan is. Az Ady Endre utcai ingatlannal kapcsolatosan 

végeztek egy belső vizsgálatot, de felelősséggel nem lehet megmondani, hogy ki a felelős, ki 

nyitotta ki, vagy nem zárta el a külső csapot. Most folyamatosan felügyeli az önkormányzat az 

ingatlant. Remélik, hogy viszonylag kis költséggel helyre tudják majd hozni. Belül kisebb a 

kár, a belső burkolatokat nem érintette, a külső falazaton látszik jobban a vakolat leomlott. 

 

A hirdetőtáblák rendbetételével egyetért, ezek feladatként való megfogalmazása jogos elvárás. 

Tolmácsolni fogja a munkatársak felé. A Bocskai utcai ingatlanban Kevermesi Attila lakik egy 
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fél éves időtartamra megkötött bérleti szerződéssel. A másik lakásból kiköltözött a pedagógus 

család. A későbbiekben nem tervezé az önkormányzat, hogy beköltözzön valaki, ugyanis sor 

kell, hogy kerüljön egy felújításra. 

 

Dr. Szabó G. Zoltán ügyvéd egy budapesti ügyvéd, a 2006 évi belvíz üggyel volt megbízva. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, lezárult már ez az eljárás? Nem lett senki bűnös?  

 

Kláricz János polgármester: Az ügy lezárult, illetve a második körben a nyomozásra való 

felkérést elutasította az ügyészség.  

 

Hét éve nem volt Bucsa Község Önkormányzata Kökös Község Önkormányzata falunapi 

rendezvényén. Sajnos, mint polgármester valóban nem jutott el, és nem találkozott a 

testvértelepülés polgármesterével. El tudja fogadni a kritikát. 

 

A gyásszal kapcsolatos felvetéseket visszautasítja. Úgy gondolja, hogy ez az saját döntése kell, 

hogy legyen. Ennek az elvárás megfogalmazásnak, felvetésnek nem testületi ülésen van a 

helye, bár ezt már megszokta képviselő asszonytól és nem is lepődik meg rajta. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A véleményét mondta el. 

 

Kláricz János polgármester: Ételszállítással kapcsolatosan nem tud újat mondani, csak azt ami 

eddig is elhangzott.  

 

Juhász Sándor képviselő: Lakossági jelzést szeretne tolmácsolni, a Béke utcára szükséges lenne 

átfolyó, a Béke utca és a Dózsa György utca között lévő házaknál. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: A gesztenyefákkal kapcsolatosan kérdezett. Mi történt a fákkal? 

Milyen kártevő támadta meg? Megkérdezte, hogy mi volt az a bűz, ami a Karcag felé vezető 

úton volt érezhető a csatornából? 

 

Kláricz János polgármester: A gesztenyefákat az aknázómoly támadta meg. A moly elleni 

védekezést az elmúlt években el is végezték, de lehetne ezt csökkenteni. Sajnos a szárazság is 

hozzájárult ahhoz, hogy így el vannak égve. 

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Kezelni kellene a fákat nagyobb odafigyeléssel, igaz a rovarok 

rajzása az időjárástól is függ. 

 

Kláricz János polgármester: A Karcag felől érkező bűznek a szennyvíz nem megfelelő kezelése 

volt az oka.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A Kézműves Tábor a falunap hetében került megtartásra, nagyon 

jól szervezett tábor volt, köszönet a szervezőknek, a segítő szülőknek, a gyerekek jól érezték 

magukat. Elmondta, hogy a Petőfi utcai ingatlan udvarán megépült a kemence, Boda Péter 

(Almáskamarás, Széchenyi u. 47. szám alatti lakos) építette. Sok helyen épít az országban, jó 

hírű kemenceépítő mester, ingyen építette a kemencét, bucsai származású. Kéri, hogy egy 

köszönőlevelet írjon a Képviselő-testület Boda Péternek. Köszönjék meg a segítséget.  
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Kláricz János polgármester: Természetesen nagy örömmel tesznek eleget a kérésnek, és kéri, 

hogy a képviselők is írják alá, és úgy küldjék el a levelet az úrnak. 

 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 18,10 perckor bezárta. 

 

 

kmf. 
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