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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-13/2015. iktatószám 

 

13. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én 

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

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász 

Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Harmati Gyula képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, 

valamint a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt Erdei Sándort. 

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

Napirendi pontok: 

 

1./ Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet 

megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 11/2011. (IV.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság 

és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján pályázat 

benyújtásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Munka és védőruha beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatokról döntés 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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5./ Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatokról döntés 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Kisgép beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról 

döntés. 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Építőanyagok (Beton áteresz) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatokról döntés. 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

8./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Javasolt még egy napirendi pont felvételét, amely a nyári 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan szükséges, az előterjesztést a képviselők kézhez kapták.  

Így a 8. napirendi pont a Bejelentések helyett:  

 

8. napirendi pont: A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9. napirendi pont: Bejelentések 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a kiegészített napirendi pontokkal kapcsolatosan 

kérdése, kiegészítése? 

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok 

tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, az önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotását. A testület 

által kialakított elvek alapján készült el a rendelet tervezet. Ez a rendelet tervezet egy teljesen 

új, és azokat a módosításokat tartalmazza tehát, amelyeket a testület tagjai már elfogadtak. 

Az, hogy ebben a formában-e, vagy másként az most fog eldőlni. Az anyagot időben 

megkapták a képviselők. Megkérdezte, hogy minden képviselő azt találta-e a tiszteletdíj 

rendeletben, amelyet már elvi szinten megtárgyaltak. A 2015. évben a költségvetésben a 

fedezetet már az emelt tiszteletdíjakkal fogadták el, így a tiszteletdíj rendelet megalkotása 

további költségvetési rendelet módosítást nem igényel.  

Vitára bocsátotta a rendelet tervezetet.  
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Földesi Györgyné képviselő: Elvi szinten beszéltek a tiszteletdíjakról a költségvetés 

tárgyalásakor, hiszen nem is lehet kikerülni. A képviselőknek véleménye nem volt róla. Talán 

a Gazdasági Bizottsági ülésen volt egy vélemény. 

Megkérdezte, hogy a polgármester úr mi alapján terjesztette elő a tiszteletdíj rendelet 

módosítást, milyen meggondolás, és milyen számítások alapján?  

 

Kláricz János polgármester: A számítások alapjai a rendeletben megtalálhatók, és 

mindenképpen a képviselői munka magasabb honorálása lett volna a cél, a költségvetési 

nyomás enyhülésének köszönhetően. Megtartva azt az alapelvet, hogy a vállalt tisztségek 

arányaiban tevődik össze egy adott képviselőnek a díjazása. Ez volt a fő alapelv. Azt tudják, 

hogy az alpolgármester díjazása nem ezen rendelet alapján történik, hanem egy másik 

jogszabály határozza meg. Mértékét tekintve az alpolgármester úr a tiszteletdíja egy jó nagy  

hányadáról (figyelembe véve az önkormányzat költségvetését) lemondott. Az alpolgármester 

úr tiszteletdíja is emelkedett, és ez is egy indok volt ahhoz, hogy próbálják felzárkóztatni a 

képviselők díjazását is. Mindenképpen emelni szerettek volna, ez volt a cél. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Egy más aspektusból közelítette meg a képviselői 

tiszteletdíjakat. Mint már említette kigyűjtötte más környező településen a képviselők, a 

bizottsági tagsággal járó tiszteletdíjakat, a bizottsági elnökök, és a külső bizottsági tagok 

tiszteletdíját. Felvetné azt a gondolatot, hogy a bucsai képviselők sem különbek, sem 

alábbvalók a környékbeli képviselőitől, kaphatnának egy környékbeli átlagot. 

Az átlag úgy hangzik, hogy alapként 38.553 Ft a javaslata, a bizottsági tagsággal járó 

tiszteletdíj 55.054 Ft, és a bizottság elnökeinek pedig 70.731 Ft az átlaga. Ez hét település 

átlaga. Javasolná továbbá az 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra felemelni a külső bizottsági tagok 

tiszteletdíját. Ezekből az adatokból számítást készített, és az elfogadott költségvetési 

rendeletbe számításai szerint ez a javaslat belefér, sőt úgy fér bele, hogy 2015. január 1-jétől. 

Kéri a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt, hogy szíveskedjen számítást készíteni a javasolt 

adatokkal.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Mindig azon a véleményen szokott lenni, mint pénzügyi 

ügyintéző, hogy úgy tudja végrehajtani a testület döntését, ha a testület dönt egy kiadásról, 

akkor nyilván dönt a forrásáról is.  

A képviselők tiszteletdíjáról szólóan is készült számítás az emeléssel kapcsolatosan, és ami 

januártól van tervezve, éves szinten járulékaival együtt másfélmillió forint lesz. Ha még 

tovább emelik az összeget, és nem mondják meg, hogy miből finanszírozzák meg, és ezt az 

összeget sehonnan nem kapja meg az önkormányzat, ez a működési hiányt növeli.  

A képviselői tiszteletdíj összegét nem vitatja, nyilván látszik, hogy mennyi munka van a 

megbízatásban, de az a felelőssége, hogy a költségvetésben biztosítsa a fedezetet, de miből 

finanszírozzák az emelést? 

 

Kláricz János polgármester: Ezzel választ is adott a pénzügyi ügyintéző, bár még számítást 

nem végzett a képviselő asszony által javasolt összegekre vonatkozóan. Ki kellene számolni. 

Maga a költségvetés a mostani előterjesztés szerint van beállítva. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A költségvetés első körös tárgyaláskor még április 

hónaptól, a második körös tárgyaláskor már januártól volt betervezve az emelt összeg, azért, 

hogy legyen mozgástér is. Ezt most azonban ki kell számítani, azonnal nem tud választ adni 

erre. 
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Kláricz János polgármester: Véleménye szerint meg kell vizsgálni, amit a képviselő asszony 

javasol, mert még nagyobb volumen, de kell végezni egy számítást.  

A javaslat egy magasabb összeg a tervezettnél.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Ha nem igényel semmilyen átcsoportosítást, és nem kell 

más feladattól elvenni, akkor a módosítást meg lehet tárgyalni.  

 

Kláricz János polgármester: Ha a testület úgy dönt, hogy így fogadja el a tiszteletdíj 

rendeletet, akkor így fogadja el.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A költségvetés elfogadásakor a tiszteletdíjak sorába, ha belefér 

(és számításai szerint belefér) akkor javasolja az összegek elfogadását.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy vizsgálják már meg a számokat, milyen 

összegekre jönnének ki a javaslatok?  

 

Földesi Györgyné képviselő: A képviselői alapdíj 38.000 Ft, a bizottsági tagságért 55.000 Ft,  

a bizottsági elnökök részére 70.000 Ft a javaslata. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Ez az összeg a munkáltató kiadásokkal terhelt? Mert akkor 

még kevesebb, mint az előterjesztés szerinti. 

 

Kláricz János polgármester: A képviselői javaslat szerint van egy képviselői tiszteletdíj alap, 

ami 38.000 Ft, a bizottsági tagság esetében 55.000 Ft, és a bizottság elnökeként 70.000 Ft 

lenne a tiszteletdíj? 

 

Egy pár perces szünetet rendel el, és addig az Erdei Sándor számításokat végez.  

 

Kláricz János polgármester: Mivel a több módosító javaslat több számítást igényel, ezért a 

mai ülésen nem tudja a testület a rendeletet megalkotni így a napirendet javasolja levenni, a 

döntést a következő ülésre halasztani. 

 

A döntés elhalasztásával a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül egyetértett, a képviselő-testület az 1. napirendi pontot a képviselők 

tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotását elvette a napiredről. 

 

2./ Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 11/2011. (IV.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, az önkormányzat által 

biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról 

szóló többször módosított 11/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Az előterjesztés részletesen tájékoztatja a képviselőket a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

változásokról, a térítési díjakat a kalória szempontjából le kellett bontani, és az EMMI 

rendeletben foglaltaknak megfelelően kialakítani. Kategorizálni kellett, és megfeleltetni az 

előírásoknak. Van ahol emelkedések lettek, és van ahol csökkenések.  
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Faluházi Sándor képviselő: A térítési díjak van ahol emelkedtek, de van ahol csökkentek, 

láthatóan úgy vannak kialakítva, hogy az idősebb gyerekeknek, akiknek magasabb kalóriára 

van szüksége, és nyilván ez logikus, úgy mint a felső tagozatnál, itt magasabb a térítési díj, de 

ott a kalória tartalom is magasabb.  

  

Kláricz János polgármester: Magának a számításnak azért van nagy jelentősége, és a térítési 

díjakat is kellett módosítani, mert az állam a nyersanyag normát lefinanszírozza, évi két 

alkalommal kerül felülvizsgálatra, amikor adagszám növekedés vagy csökkenés van, akkor 

visszafizetés illetve többletfinanszírozás van. Az étkeztetéssel kapcsolatosan az elmúlt két 

évben elmondható, hogy a gyermekétkeztetés az a terület, ami kellően finanszírozott, és kellő 

odafigyeléssel szinten tartható, a minőséggel és a mennyiséggel sem szokott gond lenni. Az 

idősek nappali ellátása is innen történik. 

A kistérség kért be térítési díj emelésre vonatkozó javaslatot? 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A kistérség március elsejétől hajtott végre díjemelést a 

saját ellátottaira vonatkozóan, de a kistérség mindig azt szokta kérni, hogy az infláció 

mértékének megfelelő emelést hajtson végre az önkormányzat. A nyersanyag tekintetében 

olyan minimális az infláció, hogy az volt a javaslat, hogy ne eszközöljenek változtatást. 

Ez egy különleges téma, és különleges számítást igényel, hogy nem lehet előre megbecsülni, 

hogy mennyi étkező lesz, vagy kitől fogja az önkormányzat megrendelni a nyersanyagot, még 

ha állandó beszállítója van is.  

A térítési díjakat most olyan szempontból kellett rendbe tenni, hogy az EMMI rendeletnek 

szeptember hónaptól megfeleljenek. Az EMMI rendelet szerint kötelező a korosztály szerinti 

megbontást szeptember 1-jétől alkalmazni az iskolások tekintetében, alsó és felső tagozatban. 

Az élelmezésvezetővel megvizsgálták az előző évi térítési díjakat, az étkeztettek létszámát, a 

felhasznált nyersanyagot és a rezsiköltséget, és azt a megállapítást tették, hogy a tízórai és az 

ebéd tekintetében van némi elmozdulás az egyik a másik javára elbillen. Aki egész napos 

étkeztetést vesz igénybe, ott nem vehető észre, de aki csak tízóraizik, ott kevesebbet fizet érte, 

mint amennyibe az az önkormányzatnak kerül. Ez a módosítás lett beépítve a mostani térítési 

díj rendeletbe, és azért van emelés a rendeletbe, hogy az EMMI rendelet kalória előírásainak 

megfeleljenek. Ennek a számítása rendelkezésre áll. 

 

Kláricz János polgármester: A pénzügyi ügyintéző kiegészítése és számításai szerint az a 

véleménye hogy elfogadhatják a térítési  díj rendelet módosítását.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint is elfogadható a rendelet a gazdasági 

számítások és az előterjesztés alapján. 

 

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

díjakról szóló rendelet módosításával kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint 

a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

       8/2015.(IV.30.) 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.§ 

 

(1) Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi 

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

rendelet (Továbbiakban: Ör.) 1.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) A gyermekétkeztetésben, óvodai, napközi, menzai ellátásban a személyi térítési díjat 

havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni. A térítési díjak az áfát nem 

tartalmazzák. 

       

Térítési díjat fizetők köre Intézményi térítési díj  

Óvoda (4-6 év) 

Tízórai                                                      105 Ft 

Ebéd                    184 Ft  

Uzsonna                      52 Ft 

Egész nap                    341 Ft 

Iskola (7-10 év) 

Tízórai                   129 Ft 

Ebéd                                   226 Ft 

Uzsonna                    66 Ft 

Egész nap                   421 Ft  

  

Iskola (11-14 év) 

Tízórai                  152 Ft 

Ebéd                                  265 Ft 

Uzsonna                   76 Ft 

Egész nap                  493 Ft  

 

2.§ 
 

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

„(2) Dolgozónak minősülnek: 

a) a közös hivatal bucsai székhelyén dolgozó köztisztviselők,  

b) az Önkormányzat foglalkoztatásában álló közalkalmazottak,  



 7 

c) az Önkormányzatnál munkatörvénykönyv alapján határozatlan időre szóló 

munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók. 

d) az Önkormányzat állományából nyugdíjba vonult, a Prémium Évek Programban részt 

vevő munkavállalók.” 

3.§ 

Záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2015. április 29. 

 

          Kláricz János           Dr. Nagy Éva 

           polgármester                                                       jegyző  

 

Kihirdetve: Bucsa, 2015. április 30.   

                                                                                Dr. Nagy Éva 

                              jegyző  

 

Előzetes hatásvizsgálati lap 

 

Társadalmi hatások 

A rendelet tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek. 
 

1. Gazdasági, költségvetési hatások 

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

2. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 
 

3. 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. 
 

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, 2015. április 29. 

                                                                                       Dr. Nagy Éva 

                                                                                           jegyző 
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3. napirendi pont: Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. 

(IV.17.) MvM rendelete alapján pályázat benyújtásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot a döntést az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján pályázat benyújtásáról. 

Ez az a pályázat ami lehetőséget biztosít az önkormányzat részére arra, hogy a jelenleg már 

15 éves FORD kisbuszt lecseréljék. A beérkezett árajánlatok közül a FORD ajánlatát javasolja 

áttekinteni, egyrészt azért is, mert a jelenlegi kisbusz is FORD és az elmúlt évek alatt nem 

volt vele különösebb probléma, másrészt azért, mert az ajánlat is megfelelő. 

Az árajánlat nem egyedi igény szerinti összeállítást jelent, hanem a kormányrendelet szerinti 

előírásoknak kell megfelelnie. Olyan felszereltséggel kell rendelkeznie, amit az említett 

kormányrendelet előír. A piacinál tehát nagyobb követelményeknek kell megfelelnie a 

gépjárműnek  A garanciát illetően is nagyobb a követelmény, és a mozgáskorlátozott ki,-

beszállást meg kell oldani. 

A támogatható összeg nettó 8.000.000 Ft-ban van meghatározva az MVH-nál és ez az 

árajánlat ebbe belefél. Az árajánlatban megjelölt ár bruttó 10.046.000 Ft, és azt tudni kell, 

hogy az áfát semmiképpen nem tudja az önkormányzat levonni, illetve visszakérni. A 

tevékenységeket kötelező jelleggel végzi az önkormányzat, hiszen megállapította a civilek 

részére a kilométer keretet is, és a pályázat benyújtásához is szükséges egy Szakmai Program. 

A Szakmai Programot a képviselők megkapták, megismerték. A Szakmai Program egy rövid 

ismertetés az egyéb közösségi szolgáltatások keretében végzett tevékenységről kötelezően    

A kormányrendelet szerint több határozatot kell most hozni a képviselő-testületnek. Az egyik 

az, hogy a beruházás indokoltsága a jelenlegi gépjármű állapota szerint szükséges, ezt tehát 

határozatba foglalja a testület. A másik az, hogy a Szakmai Programot is elfogadja a testület, 

valamint a gépjármű jelenlegi állapotáról szólóan is határozatot kell hozni. Határozatban kell 

kimondani azt is, hogy melyik árajánlatot fogadja el a testület. Külön az önerőről határozatot 

nem kell hozni. 

Az árajánlatok rendelkezésre állnak, tehát a testület meg tudja hozni a döntését.  

A jelenlegi Ford gépjárművet megvizsgáltatták, állapotfelmérést készíttetek róla, egy helyről 

kaptak visszajelzést, a FORD-tól, akik 700.000 Ft-ért beszámítanák a kocsit, sikeres pályázat 

esetén.  

 

Más kereskedéseket és megkérdeztek, de ez a legmegfelelőbb ajánlat a beszámításra. A most 

megpályázat kisbusz 9 személyes, alacsonyabb kocsijú kisbusz.  

A mai testületi ülésen tehát ezeket a határozatokat kellene meghozni, mert amint nyílik a 

pályázat a hétfői napon már szeretnék benyújtani a pályázatot, mert akkor nyílik meg az 

elektronikus rendszer, és akkor már szeretnék rögzíteni. 

 

A polgárőrség számára is megnyílik egy lehetőség személygépkocsi beszerzésére, és nekik 

jóval kedvezőbbek a feltételek, mert civil szervezetként az MVH 100 %-os támogatást 

biztosít, nettó hárommillió forint értékben van lehetőség személygépkocsira pályázni. Itt az 

árajánlatot várják, nyilván itt is az ár lesz a legfontosabb döntési szempont, illetve a szükséges 

dokumentumokat már beszerezték. 
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Nekik nem szükséges Fordtól, lehet a Dáciától, vagy máshonnan beszerezni a gépjárművet, 

hosszú távra, és strapabíró gépkocsira van szükség. Ami miatt szeretné, hogy erről 

beszéljenek a képviselők, az az, ha ezt a gépkocsit megnyerik, amire kellően figyelni kell, 

mert - és a rendelet úgy rendelkezik, hogy egy településről abban az esetben lehet több 

nyertes pályázat, ha összes beadott pályázatok közül minden településen legalább egy 

pályázat nyert. Azon belül, hogy egy településen belül ki nyer, mindegy, hogy civil, vagy 

önkormányzat, a benyújtás sorrendje dönti el. Megbeszélték, hogy a polgárőrség is nyújt be 

pályázatot, keresték is pályázatíró cégek a polgárőrséget. 15 milliárd forint keret van most 

meghatározva országosan, jó eséllyel lehet most pályázni, jó esetben mindenki egy gépkocsit 

elnyerhetne.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja be az áfát, mint önerőt, 

a kétmillió forintot, javasolja a FORD típus választását. Mindenképpen használja ki az 

önkormányzat ezt a pályázati lehetőséget, ne szalasszák el, de fontos szempont az is, hogy a 

gépjármű további fenntartása is költségbe kerül. A jelenlegi buszt érzelmi okokból sajnálja, de 

ennek a cserének is eljött az ideje. Mindenképpen erre helyezzék az elsőbbséget. 

Úgy kell tehát gondolkodni, hogy nemcsak a busz megvásárlása jelent költséget, hanem a 

további fenntartása is. Ha a jelenlegi Ford gépkocsit beszámítják, akkor 1.300.000 Ft lenne a 

saját erő. Meggondolás tárgyát képezi a polgárőrök részéről a pályázat benyújtása, mert ha 

nyernek a polgárőrök, mert ott az üzemanyagot állni kell. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Egyetért, örül a lehetőségnek, és mindenképpen javasolja a 

pályázat benyújtását.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást, hiszen ugyanezt szerette volna 

mondani, mert ha a polgárőrök nyernek, akkor el kell gondolkodni azon, hogy valamilyen 

formában magát a járőrszolgálatot az önkormányzatnak meg kell szervezni, és finanszírozni 

kell. Ezt a költséget azonban az önkormányzat fogja megszabni, ha évi kb. 400.000 Ft-ot 

tudnak erre fordítani, akkor úgy szervezik, illetve ha még a polgárőri tevékenységet 

kiegészítik a külterületek vagyonvédelmével akkor úgy gondolja, hogy bele kell hogy férjen a 

költségekbe. 

Megköszönte a támogató hozzászólásokat.  

Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja a Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 

vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete 

alapján benyújtandó pályázattal megvalósítandó mikrobusz beszerzésére, e pályázat 

benyújtásához szükséges Szakmai Programot elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    27/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete 

alapján pályázat benyújtásával kapcsolatos SZAKMAI PROGRAM  

elfogadásáról a 2015. évre szóló közösségi célú szolgáltatások végzéséhez 
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1./ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján pályázatot nyújt be mikrobusz 

beszerzésére.  

2./A Képviselő-testület elfogadja a pályázat benyújtásához szükséges e határozat 1. melléklete 

szerinti Szakmai programot. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2015. május 4. 

 

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

szavazni, aki a pályázat benyújtását szükségesnek tartja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   28/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete 

alapján pályázat benyújtásáról 

1./ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján pályázatot nyújt be mikrobusz 

beszerzésére.  

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testület az elfogadott Szakmai Program alapján 

(Egyéb közösségi célú szolgáltatások), a gépkocsi cseréjét indokoltnak tartja, és felhatalmazza 

a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2015. május 4. 

 

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

szavazni, aki elfogadja a bekért árajánlatok közül a Ford Hovány Kft nettó 7.950.000 Ft 

árajánlatában szereplő Ford Transit Custom Kombi LWB 2. 2TDCI 155LE M6l.4/310 

„Trend”típusú mikrobuszt kívánja szerepeltetni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

   

    29/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete 

alapján pályázat benyújtásáról 

1./ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete alapján pályázatot nyújt be mikrobusz 

beszerzésére.  
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2./ A pályázat benyújtásához bekért árajánlatok közül a Ford Hovány Kft nettó 7.950.000 Ft 

árajánlatában szereplő Ford Transit Custom Kombi LWB 2. 2TDCI 155LE M6l.4/310 

„Trend”típusú mikrobuszt kívánja szerepeltetni.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2015. május 4. 

 

4. napirendi pont: Munka és védőruha beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatokról döntés 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a munka és védőruha 

beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról szóló döntés 

meghozatalát. Az előterjesztéshez csatolt ajánlatokat a képviselők megismerték.  

A négy ajánlatkérésről általános elmondta, hogy az építőanyagok beszerzésére beérkezett 

ajánlatokat sajnos nem lehet összehasonlítani, abban maradtak a pénzügyes és a műszakis 

kollegával, hogy az a javaslat, hogy pontos anyag és mennyiség meghatározással újra ki 

fogják küldeni ezeket az ajánlatkérésekre. Nem veszi azonban a napirendről, mert ilyen 

szempontból nagyon tanulságos. 

A másik három beszerzésre érkezett ajánlatok rendben vannak.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A közbeszerzési eljárásra vonatkozóan a képviselő-

testületnek először egy helyi közbeszerzési szabályzatot kellene elfogadni. Ennek az a 

lényege, hogy mindenféle beszerzés tekintetében az önkormányzatnál, a helyi szállítóktól, 

vagy kedvezőbb ár tekintetében más beszállítótól vásároljon az önkormányzat. Ez azért 

fontos, mert több mint 40.000.000 Ft az a közfoglalkoztatásban lévő dologi kiadás, amit fel 

kell használni. Ezért mentek ki az ajánlatok, és érkeztek be, igaz, az ajánlatok most ahogyan 

beérkeztek nem összehasonlíthatók. Most tehát nem javasolja, hogy a kisértékű tárgyi 

eszközök tekintetében meghozzák a döntést. Telik múlik az idő, a közfoglalkoztatottak 

zsörtölődnek. Nem húzni akarja az időt, de szükséges az, hogy új ajánlatot kérjen az 

önkormányzat. 

Volt olyan vállalkozó, aki személyesen bejött az önkormányzathoz, és érdeklődött arról, hogy 

miről vár ajánlatot az önkormányzat.  

Volt olyan anyag, amire pl. azt mondták a vállalkozók, hogy Magyarországon nem is 

gyártják, csak külföldön. 

 

Kláricz János polgármester: A következő ajánlatot már úgy kell kiküldeni, hogy speciálisan az 

anyag és a mennyiség meghatározásával, részletesen. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Más javaslata lenne. Hatalmas összeg az, amit el kell költeni, és 

ezt a hatalmas összeget el lehet költeni felelőtlenül, és el lehet költeni gonoszsággal terhelten 

is. A pénzügyi munkatársnak az a dolga, és az a testület elvárása is, hogy mindig, hogy 

„nyitva legyen a szeme”. De törvényileg ez nem is képviselő-testületi döntés.  

A közmunkások polgármesteri hatáskörbe tartoznak. Ez a súly „nyomja a vállát” a 

polgármester úrnak. A közmunkások pedig ne türelmetlenkedjenek. 

 

Kláricz János polgármester: Ragaszkodna ahhoz, hogy ez a téma a testület elé kerüljön. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nagyon nehéz azonban kivitelezni, és azt még hallani sem 

szeretné, hogy a közfoglalkoztatottak türelmetlenkednek. 
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Kláricz János polgármester: Nem, ezt a megjegyzést arra tette a pénzügyes, hogy lesz egy 

nagy csoportja a közfoglalkoztatottaknak, akiknek nem fognak tudni munkát adni, mert nem 

lesz eszköz, vagy anyag. 

 

A 4. napirendi pont tárgyalása közben megérkezik Fenyődi Attila Béla alpolgármester, így a 

jelenlévő képviselők száma 5-ről 6-ra emelkedik, a szavazatok száma is 5-ről 6-ra emelkedik. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Még nem is szólt az ár-érték arányról, mert semmiféle 

összehasonlítási anyag nincs, gondolkodott az előterjesztésben foglaltakon, de nehéz volt a 

megközelítés. Nem mondhatják azt, hogy a polgármester csinálja, ahogy akarja. 

 

Kláricz János polgármester: A tavalyi években maga a beszerzés mennyisége egy adott 

időpontban beszerzési értékhatáron belül volt az önkormányzat. Volumenét tekintve az idei 

összeg magasabb, igaz tavaly is zajlottak árajánlatok és összehasonlítások. Elmondhatják azt, 

hogy egy jól megszokott és bevált beszállítót nem váltottak le. Ezeket a döntéseket a napi 

gyakorlat hozza, és teszi szükségessé. 

 

Mindenféleképpen szeretné, ha ez a téma, a képviselő-testület általi határozatban foglalt 

döntéssel mutatna irányt, és azt mondhatnák, hogy bizonyos anyag, eszköz beszerzésében a 

testület döntené el, hogy kitől vásárolnak. 

Most egyszerre van Hatósági szerződésben lekötve a közfoglalkoztatással kapcsolatosan a 

dologi kiadásokra több mint 40.000.000 Ft, és ez az összeg felette van a közbeszerzési 

értékhatárnak.  

Ragaszkodik tehát ahhoz, hogy előkészületek legyenek, és a testület hozza meg a döntést.  

Javasolja tehát a mai napon kiértékelni a beérkezett ajánlatokat azokban a témákban, ahol 

lehetséges, ahol pedig nem, ott újabb ajánlat kiküldését javasolja.  

Ha valaki ebbe negatív dolgot akar belemagyarázni, az mindenhogy meg tudja tenni. 

Feltételezik azt, hogy mindenkinek egy a célja: a munka ne álljon meg, az anyag be legyen 

szerezve, a pénz el legyen költve, és az önkormányzat javára forduljon. Ha azt mondanák, 

hogy egy nyílt versenyt hirdetnének, akkor az idén nem jutnának döntésre. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A munkaruha ajánlatok esetében javasolná a helyi vállalkozó 

ajánlatát elfogadni. Nagyon kevéssel több, mint a másik ajánlat, de mindenképpen a helyit 

javasolná. Lehet hogy más a kategóriája a munkaruhának. Javasolná, hogy amit tudnak 

helyből vásárolják meg.  

Nehéz a döntés, nincs egy konkrét javaslata, de a helyi vállalkozónkat védeni kellene. 

 

Kláricz János polgármester: Amennyiben csak néhány száz forint különbség van, és belefér a 

költségvetésbe, akkor mindenképpen a helyi ajánlatot javasolja elfogadni.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Ha már valakitől vásároltak, és az minőségben megfelel, akkor 

annál maradni kell. Sokat számít a minőség. Személyesen a beszélt  a helyi vállalkozóval, aki 

nem ajánlotta az rosszabb minőséget, ami egyezik a dévaványai ajánlattal. Tehát inkább 

javasolja a jobb minőséget választani, ha belefér a költségvetésbe. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Egy munkaruha kihordási ideje 2 év, ezért sokat számít a 

minőség. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Az interneten is lehetne rendelni. Lehet, hogy nagyobb 

mennyiség rendelése esetén még engedményt is kapna az önkormányzat.  
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Kláricz János polgármester: Számtalan módozatot lehetne egymással szemben állítani. A 

versenyeztetésnek az a legfontosabb feladata, hogy beleférjenek a keretösszegbe, és 

igyekezzenek a legjobb minőséget kapni. Megint aggályt vethetne fel az is, ha azt mondaná a 

testület, hogy egyöntetűen mindent helyből szerezne be az önkormányzat.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Javasolná a helyi vállalkozókat, és a legközelebbi TÜZÉP. 

Kláricz János polgármester: Versenyeztetni kell, ehhez ragaszkodik. Azt terjesztené elő, hogy 

a helyi vállalkozót preferálva és a jobb minőséget javasolja elfogadni a munkaruha esetében.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a munka és védőruha beszerzésére 

vonatkozó helyi beszerzési eljárás során érkezett ajánlatokkal kapcsolatosan kérdése? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a munka és védőruha beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárás során érkezett ajánlatok közül a Lép-Vas Bt (5527. Bucsa, Szabadság utca 24/1.) 

ajánlatát elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagjai 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

30/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

Munka és védőruha beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatokról döntés 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 

keretében munka és védőruha beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 

keretében munka és védőruha beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárásra érkezett 

Gazdasági Bolt (5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) és a Lép-Vas Bt. (5527 Bucsa, 

Szabadság utca 24/1.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi Startmunka 

Mintaprogram keretében munka és védőruha beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás 

eredményeként a Lép-Vas Bt, 5527. Bucsa, Szabadság u. 24/1. bruttó 1.635.468 Ft összegű 

ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi Startmunka 

Mintaprogram keretében munka és védőruha beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával.  

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: 2015. április 30. 

 

 

5. napirendi pont: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatokról döntés 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó 

helyi eljárás során beérkezett ajánlatokról szóló döntés meghozatalát.  
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Az ajánlatok beérkezését követően, azokat áttekintve megállapítható, hogy az egyes 

ajánlatokat nem lehet egymáshoz megfelelően viszonyítani. Többféle ajánlat érkezett, egyik a 

másikkal nem hasonlítható össze. 

 

Kérte a képviselőket, hogy vizsgálják meg az ajánlatot, nem veszi napirendről, 

döntéshozatalra nem kerülne sor.  

 

Javasolja, hogy ezt az ajánlatkérést újra küldje ki az önkormányzat, ugyanazon 

ajánlattévőnek. 

 

Kláricz János polgármester: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 

tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal, mely szerint újra 

kiküldik az ajánlatkérő leveleket a testület egyhangúlag egyetért.  

 

6. napirendi pont: Kisgép beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatokról döntés 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kisgép beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatokról szóló döntés meghozatalát. 

 

A beérkezett ajánlatok érvényesek, és alkalmasak arra, hogy azokat összehasonlítsák. A 

kedvezőbb ajánlat elfogadását javasolja, amely a Kisgép Centrum (5300. Karcag, Jókai u. 

28/b.) 

 

Az előzőekben részletesen kitértek arra, hogy ezt az ajánlatkérést elfogadja a testület. 

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

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a kisgép beszerzésre vonatkozó helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok közül a Kisgép Centrum (5300. Karcag, Jókai u. 28/b) ajánlatát 

elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

31/2015. (IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

 Kisgép beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról 

döntés 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 

keretében kisgép beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 

keretében kisgép beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárásra érkezett Gazdasági Bolt 

(5510 Dévaványa, Széchenyi u. 28.) és a Kisgép Centrum (5300 Karcag, Jókai u. 26/b.) 

ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi Startmunka 

Mintaprogram keretében kisgép beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás 

eredményeként a Kisgép Centrum (5300 Karcag, Jókai u. 26/b.) bruttó 1.741.170 Ft 

összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  
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3. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi Startmunka 

Mintaprogram keretében a kisgép beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával.  

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: 2015. április 30.  

 

7. napirendi pont: Építőanyagok (Beton áteresz) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatokról döntés 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az építőanyagok (beton áteresz) beszerzésére 

vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról szóló döntés meghozatalát. 

Két ajánlat érkezett, a Pillér Tüzéptől (Karcag) és a Hornyák János egyéni vállalkozótól. 

Mindkét ajánlat érvényes. Az ajánlatokat összehasonlítva a Hornyák János egyéni vállalkozó 

ajánlatát javasolja elfogadni, és erről meghozni a döntést.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy ennek a közbeszerzési 

eljárásnak, ha a közbeszerzési törvényt nézik, ahol nettó  8.000.000 Ft az értékhatár, akkor azt 

nem haladja meg., tehát nem közbeszerzés köteles. Viszont ha a költségvetési rendeletet 

nézik, a képviselő testület a polgármesterre az egymillió forint összegig ruházta át a döntés 

jogát. Ezt a döntést pedig úgy kell nézni, hogy egy beszállítótól az és során vásárolt anyagok 

eszközök összértéke ha meghaladja az egymillió forintot, akkor már képviselő-testületi 

döntést igényel. Azért van ez a közfoglalkoztatási program többféle kategóriára szétszedve, 

hogy ne kelljen nagyon sok helyre elmenni vásárolni, hanem egyhelyre. 

Mindenről megrendelést, ajánlatkérő, szállítólevél és szerződés készítése szükséges.  

Talán ezzel megakasztotta a közfoglalkoztatást, de szükségesnek tartotta, az ajánlatkérők 

pontatlanul mentek ki, de újra kiküldik, és pontosítják. 

 

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

hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Mebeton Hornyák János e.v. (3450. 

Mezőcsát, Jókai u. 6.) ajánlattévő ajánlatát.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

32/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

 Építőanyagok (Beton áteresz) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatokról döntés 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 

keretében az építőanyagok (beton áteresz) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 

keretében az építőanyagok (beton áteresz) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárásra 

érkezett Pillér Tüzép. (5300 Karcag, Zöldfa u. 73.) és a Mebeton Hornyák János e.v. (3450 

Mezőcsát, Jókai u. 6.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát 

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi Startmunka 

Mintaprogram keretében az építőanyagok (beton áteresz) beszerzésére vonatkozó helyi 
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beszerzési eljárás eredményeként az Mebeton Hornyák János e.v. (3450 Mezőcsát, Jókai u. 

6.) bruttó 2.388.870 Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

3. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistérségi Startmunka 

Mintaprogram keretében az építőanyagok (beton áteresz) beszerzésére vonatkozó helyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szállítási szerződés aláírásával.  

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: 2015. április 30.  

 

8./ napirendi pont: Nyári gyermekétkeztetés biztosításának támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról döntéshozatal 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyári gyermekétkeztetés biztosításának 

támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló napirendet. 

Az előterjesztésben a képviselők részletesen tájékoztatást kapnak a törvényi feltételekről. 

 

Több éve már, hogy az önkormányzat nyári gyermekétkeztetésben vesz részt. Az idén is van 

erre lehetőség és a programban való részvételhez egy határozat hozatal szükséges. 2015. 

május 7. napjáig lehet pályázni.  

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan az önkormányzattól, mint közétkeztetőtől elvárás volt 

az, hogy gyermekfelügyeletet, és programokat is szervezzen az önkormányzat. 

Volt olyan év, amikor engedélyezték azt, hogy ételhordóban elvigyék az ételt, azonban volt 

olyan is, hogy előnyt jelentett az, ha programokban töltötték el azt az időszakot, ami alatt az 

ebédet is elfogyasztották.  Illetve sokkal magasabb adagszámot, vagy létszámot lehetett elérni 

a programok szervezésével, gyermekfelügyelet biztosításával. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Most úgy szerepelt a pályázatban feltételként, hogy előnyt jelent, ha az 

önkormányzat az ebédeltetés idejére programot és felügyeletet biztosít. Korábban ez kötelező 

elem volt mindenkinek. Ha a gyermek részt vett 11,00 órától 14,00 óráig a szabad 

programokon, akkor már ott fogyasztotta el az ebédjét. 

 

Most még a régi rendelet szerinti besorolást kell alkalmazni a községre és így a 

leghátrányosabb helyzetűek közé sorolható a település (az új besorolás szerint azonban már 

csak hátrányos helyzetű lesz a település), így egyébként is a 100 %-os támogatásban részesül 

az önkormányzat, ebben az esetben nem jelent emelkedést, ha szabadidős programot 

szerveznek.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha az állam támogatja, akkor élni kell a lehetőséggel, de nem 

egyszerű ez sem. Nem akar példákat mondani, tavaly nyáron tapasztalt dolgokat ezzel 

kapcsolatosan. Azonban számára ez furcsa, mint idősebb ember, nem így élte le az életét, 

régen minden család felnevelte a maga gyermekét. Amikor először beszéltek a testületi ülésen 

az üzemi konyháról az is furcsa volt, (de nem nyilvánított véleményt) hogy az üzemi 

étkeztetés, és az iskolai menza is, kedvező összegű. Nem tartja helyesnek, hogy van aki csak 

azokon a napokon visz ételt, amikor tetszik a menü. Megváltozott a világ. 

 

Kláricz János polgármester: Régebben kötelező étkezők is voltak, most viszont biztosan 

kérdőre vonnák, ha kötelezne valakit az étkezésre. Csak az ott dolgozók étkeznek kötelezően.  
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Sajnos szegényedtek az emberek, pedig ezt a szakadékot ezzel a programmal is szűkíteni 

szeretnék, de lehet, hogy éppen távolodik. Ha helyi szintre levetítenék a közfoglalkoztatásból 

származó bért, ami 200 millió forint, ez helyben generálódik, és még ha csak  a 60 %-át 

tekintenék, mert rezsit fizetnek belőle az emberek, akkor is sokkal több, mint a 22.800 Ft-os 

segélyből. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Pedig munkalehetőség van, kínálják magukat a cégek. 

 

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

hozzászólása? 

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

szavazni, aki a nyári gyermekétkeztetés biztosításának támogatására kiírt pályázat 

benyújtásával egyetért.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

   

    33/2015.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

 Nyári gyermekétkeztetés biztosításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

döntéshozatal 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, és a jegyzőt, hogy 

az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 3. pont szerinti 

„Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 

támogatására” kiírt pályázat benyújtása felől gondoskodjon. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2015. május 7. 

 

Kláricz János polgármester: A községben 2015. augusztus 1-jén lesz a falunap. Ezzel 

kapcsolatosan tájékoztatta a testület tagjait, hogy tűzijáték szerződést kötött, ugyanolyan 

összegben, mint a tavalyi évben, azaz bruttó 230.000 Ft-ért.  

 

Nagy László péceli lakos a Bucsa, Széchenyi u. 33. szám alatti ingatlant ajánlotta az 

önkormányzat részére történő megvásárlásra, egy kicsi ingatlan van rajta, de nagyon alacsony 

áron árulja. Ez később kerülne napirendre. 

 

5. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, bejelentése?  

 

Faluházi Sándor képviselő: Az Idősek Napközi Otthonában járt személyesen, ahol a 

klubtagok érdeklődtek a szennyvízberuházással kapcsolatosan. Voltak, akik nem tudtak az 

előző lakossági tájékoztatásra eljönni, nem láttak mindenben tisztán, vagy nagyobb térben 

nem jó a hallásuk, ott a kisebb légtérben jobban megértik a magyarázatot. Sokan kérdezték, 

hogy kell-e az udvaron belüli rákötéseket terveztetni. Szinte mindenki kérdezte, hogy fog-e ez 

költségbe kerülni. Ki tud majd a lakosoknak ebben segítséget nyújtani. Későbbi téma ez még, 

de jó lenne egy rövid ismertetőben összeszedve tájékoztatni a lakosokat arról, ami a 

szennyvízberuházás lakosságot érintő feladataival, és konkrét munkálataival van 

összefüggésben. 
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Az idősek felvetették, és a képviselő-testület figyelmébe ajánlja, hogy régen volt olyan, hogy 

a 70 éven felüli lakosoknak kommunális adó mentessége volt. Ezt a felvetést a képviselő-

testület megvizsgálhatná, bár nincs róla tudomása, hogy valamikor is lett volna ilyen 

kedvezmény. Tudja, hogy nem az adó csökkentésről szól a mostani időszak, mert nem ez a 

kormány törekvése sem, és elvárás az önkormányzatok részére, hogy próbáljanak adó emelni, 

de talán megfontolható. 

 

Felvetődött a bentlakásos idősek otthona létesítése téma is, ami a képviselő-testület terveiben 

is sokszor szerepel. Szeretnének az idősek itt maradni a községben. 

 

A névtelen utca egyes szakaszaiban magas a vízszint az elvezető árokban, már most elkezdték 

kaszálni, de valami mégis visszaduzzasztja a vizet, pedig most nem volt nagyobb mennyiségű 

eső. 

 

Kláricz János polgármester: A kommunális adó rendelet jelenleg nem tartalmaz ilyen 

mentességet. A kommunális adó alá esők körét az önkormányzat jogköre meghatározni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A hamarosan napirendre kerülő jegyzői beszámolóból ki fog derülni, 

hogy nagyon sok olyan telek volt a községben, amelyekre nem fizettek kommunális adót. Ez 

egy felmérés alkalmával derült ki, amit nemrég végeztek el, és nagy volumene van a 

munkának, és még most is zajlik. Nem is gondolták, amikor belefogtak, hogy ekkora 

adminisztrációt és koordinációt von ez maga után.  

A bevallás önkéntes kellene, hogy legyen, a tulajdoni lapon szerepel a tulajdonjog, így 

elévülési időn belül a bevallást is meg kell tenni, és most öt évre kellett, hogy kivessék. 

Meg lehet gondolni, vitatni, ilyen jellegű mentesség nem volt az önkormányzat 

adórendeletében.  

 

Kláricz János polgármester: Van az érintettek olyan is, akinek e szerint a felvetés szerint 

mentessége lenne.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Nyilván van, mert az idősek körében vetődött fel ez a téma. 

 

Kláricz János polgármester: A vizsgálat érdekeltjei között is van olyan, aki elméletileg mentes 

lehetne. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A bevallás önkéntes kellene, hogy legyen, és aki nem tette meg a 

bevallást, és a tulajdoni lapról megállapítható, hogy régóta a tulajdonában van az ingatlan, az 

elévülési időn belül ezeknek a személyeknek adófizetési kötelezettségük volt, és most 

visszamenőleg 5 évre lett az adó kivetve. Sokan érintettek. 

 

Kláricz János polgármester: Nyilván amiről most szó van, az bevételt jelent az 

önkormányzatnak, fel kell mérni, hogy mekkora összegről van szó, tudja-e az önkormányzat 

máshonnan pótolni a kieső bevételt. Egyáltalán akkora összegről van-e szó, amire az 

önkormányzatnak feltétlenül szüksége van. 

Még egy szóval reagálna arra a kijelentésre, hogy a kormány adóemelési törekvéseit említette 

a képviselő úr. Nem egészen így látja, mert kisebb közösségek lehetőségeket kaptak arra, 

hogy az esetleges bevétel kieséseiket adóval pótolják.  

Szeghalmon például minden háromoldalú és fedéllel rendelkező helyiség garázsnak minősül, 

és az épületért adót kell fizetni (garázsadó). 
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Faluházi Sándor képviselő: Ezt több mint lehetőségnek tekintené, inkább elvárásának, de nem 

kell minden elvárásnak megfelelni. Ez értelmezési kérdés. 

 

Kláricz János polgármester: Bucsa Község Önkormányzata sem vetett ki új adót, ezért nem 

nevezhetik elvárásnak. Inkább, mint lehetőséget adott a kormány az önkormányzatoknak. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A kormány nagyobb lehetőséget adott az önkormányzatoknak, 

mert szűkültek a keretek. A helyi önkormányzatokat arra ösztönzik, hogy valahogy pótolják a 

saját forrásaikat.  

Meg kell hallani a közvéleményt, minden embernek az igazában talán megtalálja a másik 

ember a saját maga igazát.  

A képviselőknek az a dolga, hogy a testület elé hozza azt, amit a lakosok körében tapasztal. 

A kommunális adó nagyon régóta 3.000 Ft, talán a régebbi képviselők még jobban tudják ezt. 

Ez nem olyan nagy összeg.  

Mindenki jól tudja, hogy például 2008 év december 31-ig az önkormányzat zömmel 

erdélyieknek adott el 31 önkormányzati telket. Azzal a céllal, hogy majd gazdálkodnak, vagy 

építenek. Nincs róla tudomása, hogy hol vannak ezek az emberek.   

 

Kláricz János polgármester: Érkezni szokott kérés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 

vásárolja vissza a telkeket. Az egyezséget azonban nem én kötöttem. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Tudomásul kell venni, hogy a nagy profit reményében valaki 

befektetett a községben, és most ez évi 3.000 Ft kommunális adó befizetést jelent, a 31 telek 

bevétele sem kevés összeg.  

 

Kláricz János polgármester: Az udvaron belüli rákötések terveztetésével kapcsolatosan 

tájékoztatta a képviselőket, hogy a mérnökkel, és a műszaki ellenőrrel egyeztetett és nem kell 

a saját tulajdonú ingatlanon belül terveztetni a rákötéseket, adott kivitelezőre rá lehet bízni. 

Nyílván hozzáértő személyt érdemes megbízni a feladattal, hogy a megfelelő lejtés, idomozás 

rendbe meglegyen. A belső munkálatokra vonatkozóan már érkezett felvetés, és ezzel 

kapcsolatosan folyamatban van egy kisebb, szűkebb kör kiajánlása a belső munkálatokkal 

kapcsolatosan, és mint egy ajánlást meg fog az önkormányzat fogalmazni a lakosok felé. 

Amit lehet már tudni, hogy kb. 2.600 Ft és 2.900 Ft körül lesz métere az anyagárnak.  

A következő víziközmű társulati közgyűlésen már egy részletesebb tájékoztatást fognak erről 

adni. Mire a társulati ülés lesz, fog még tisztázódni az a szándék, hogy újabb forrást 

szeretnének bevonni a beruházásba, ha erre van további lehetőség. Ezen a két területen 

folyamatosan zajlik az előkészület. 

Elég sok telken már bent van a bekötés, de még nincs itt az ideje annak, hogy egy intenzív 

kampánnyal hozzákezdjenek a telkeken belüli rákötések megkezdésének tájékoztatásáról.  

 

Juhász Sándor képviselő: Korábban volt a szemétszállítással kapcsolatosan ilyen igény, az 

idősebbek körében, hogy egy bizonyos kor felett ne kelljen fizetni díjat.  

 

Kláricz János polgármester: A szemétszállítási díjak megállapítása hatóságilag van 

meghatározva, az önkormányzatnak nem sok beleszólása van. A legutóbbi információk 

szerint ebben a félévben valamilyen díjmeghatározás történik, az érintett cégektől 

zárszámadáshoz hasonló adatokat kértek be. Kíváncsian várják, hogy mi lesz ennek a vége. A 

karcagi Nagykunsági Környezetvédelmi Kft is vár, mi lesz a döntés kormányzatilag. 

El kell dönteni, hogy egy fenntartható állapot lesz, vagy ennek az ellenkezője. Ha nem lesz 

fenntartható, akkor keresni kell azt, aki a szolgáltatást el tudja végezni. Munkahelyet nem 
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szívesen áldozna fel senki, de vállalhatatlanul nem szabad végezni a szolgáltatást. Most ez a 

téma direkt van „laposabban” tartva, de később elő fogják venni és tárgyalni fognak róla 

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: A település rendezési tervével kapcsolatosan kérdezett.  

A fejlesztési terveihez feltétlenül szükséges tudni a beépítettséget. Ha az a terület, ahova 

tervezi a felépítményt lenne tízezer négyzetméter, nem is lenne probléma, de nincs akkora. 

 

Kláricz János polgármester: A település rendezési tervét újra kell készíttetni, engedélyeztetni. 

Az építkezési problémákkal kapcsolatosan javasolja, hogy az egyeztetéseket végezzék el 

együtt az önkormányzatnál a tervezőkkel. Átmeneti megoldásban biztosan tudnak egymáson 

segíteni. 

A rendezési tervet elölről kell kezdeni, szinte a nulláról. A Békés Megyei Közgyűlésnél május 

közepén jelenik meg egy forrás, amely lehetőséget biztosítana a településrendezési tervek 

elkészíttetésére, és elfogadtatására. Nem lesz egyszerű, de szeretné, ha ez az idén 

megvalósulna. 

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: Ha az a terület, ahova tervezi a felépítményt lenne tízezer 

négyzetméter, nem is lenne probléma, de nincs akkora. A pályázati lehetőséget azonban nem 

szeretné kihagyni, mert utolsó alkalom az, hogy erre lehetősége adódik. A jövőben szeretné 

úgy kialakítani a gazdálkodását, és úgy átadni valamelyik gyermekének, hogy ez a 

felépítmény (magtár) már komplett készen van. 

 

Kláricz János polgármester: A településrendezési terv nemcsak az alpolgármester úr 

fejlesztési tervinek szempontjából érdekes, hanem egyébként is, mert, ha nincs leszabályozva, 

és nincs a községnek elfogadott rendezési terve, az nem egy jó állapot. Talán minden 

képviselő tudja azt a helyzetet, hogy a testület által javasolt településfejlesztési koncepció és a 

terv nem került elfogadásra, húsz oldalas hiánypótlása volt. 

 

A költségvetésben nincs ugyan tervezve ez a tétel, de a Békés Megyei források lehetőséget 

biztosítanának erre a célra, ezen a területen előrelépéseket fog kezdeményezni, mihamarabb 

lássák a feladat forrás oldalát, és meg tudjanak bízni egy mérnökszervezetet, akik ezt a tervet 

elkészítik.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A húsvét utáni szerdán kérte Dr. Polyák Erzsébetet, hogy a 

váróteremben lévő kiírást vegye le. 

 

A piacőrrel kapcsolatosan érkezett panaszlevelet megtárgyalta a testület, az elkészült 

jegyzőkönyvben is úgy szerepel, hogy a jegyző asszony is, a polgármester úr is foglalkozni 

fognak a témával, és a polgármester úr tájékoztatást fog adni szóban a képviselőknek. Erről 

szeretne hallani. A maga részéről a választ meg fogja írni a levélírónak, (mert vannak íratlan 

törvények) ha ezt az önkormányzat részéről nem tették meg.  

 

Nagyon nagy szükség van a lakosok részéről a lomtalanításra. Erről is beszéltek már, nagy az 

igény. 

A temetőben a parkolási lehetőségről is volt szó, bár nagyon beültették fával, hol fognak 

parkolni?  

A temető kerítése megsérült, mi történt? 

 

A májusi soros testületi ülésen nagyon sok a napirendi pont. Javasolja, hogy vegyék ketté, és 

a külön tárgyalják a gazdasági beszámolókat, és az egyéb napirendeket.  



 21 

 

A civilek házával kapcsolatosan jó ötletnek tartja a Kossuth utca 43. szám alatti ingatlant, de 

az még idő kérdése, mire az önkormányzaté lesz, és mire az alkalmas lesz arra.  

Javasolja, hogy a Kossuth tér 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás legyen 

addig a civilek háza, amíg a másik lehetőség megnyílik. Most nincs egy kicsi terem ahhoz, 

hogy a nyugdíjasok, vagy a mozgáskorlátozottak összejövetelt tartsanak. 

 

Változatlanul napirenden tartaná a Kossuth tér 2. szám alatti ingatlant, lehet, hogy a sok anyag 

felhasználásával közmunkaprogrammal (de ezt a pénzügyessel vizsgálják meg) az 

önkormányzat egy múzeumot is ki tudna alakítani belőle, és az így felszabaduló Petőfi utcai 

ingatlanból ki lehetne alakítani egy idősek bentlakásos otthonát. Ha a polgármester úr jónak 

látja, vegye bele a programjába ezt a két gondolatot. 

 

A polgármesteri program ismertetésének határideje lejárt, kéri a polgármester urat terjessze 

elő a programját. 

 

A sportbüfé üzemeltetéséről beszélt az önkormányzat, de határozatot ugyan nem hozott róla, 

de arra jutottak, hogy nem pályáztatják, és a BUCSA-ÉP Kft fogja üzemeltetni bérleti díj 

ellenében a büfét, és használja a helyiséget. Most hogyan áll ez a dolog, ki üzemelteti a sport 

büfét?  

 

Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Kft üzemelteti a sport büfét, de még keresik az 

alkalmazottat, és intézik az előkészületi munkákat a nyitásra. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a közösségi ház felújítása még nem 

kezdődik? Nem úgy volt, hogy nem lesz kulturális bemutató, mert épül a közösségi ház? 

Arról értesült, hogy lesz kulturális bemutató. Nem fog épülni a közösségi ház? 

 

Kláricz János polgármester: A közösségi ház felújítására benyújtott a pályázatok során a 

beruházásnak szeptember 30-ig meg kell valósulniuk. 

A döntésről az értesítést hamarosan meg fogja kapni az önkormányzat.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Füzesgyarmattal megkötendő 

szemétszállítási szerződéssel mi a helyzet, miért nem jött létre? Amikor tárgyalta a testület azt 

javasolta, hogy kezdeményezze a BUCSA-ÉP Kft a szállítást? Mi ennek az oka? 

 

Megkérdezte, hogy hogyan fogadták a mozgóárusok a díjmódosítást?  

 

Mely lakásokat adta ki az önkormányzat üzleti céllal? 

 

A lakosság felől több képviselő hozott észrevételt. Változatlanul az a véleménye, hogy sokkal 

nagyobb nyilvánossággal kellene dolgozni a képviselő-testületnek.  

 

Nagyon szorgalmazná a testületi ülések közvetítve legyenek. 

 

A jegyzőkönyvek nem adják vissza az ülések hangulatát. Itt-ott pontatlanok a jegyzőkönyvek. 

Az egyik jegyzőkönyv nem tartalmazza azt az eszmecserét, ami a kultúrház igazgatója 

végzettségével kapcsolatos.  
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A kábeltévén való közvetítés lenne a megoldás, vagy az újságban történő híradás, de az 

munkásabb, és nem elvetni való. A polgármester úr a honlap megújítását is előtérbe helyezte, 

de nem valósult meg. Az lenne a javaslata, hogy a lakosság felé jobban kommunikáljanak.  

Az emberek beszédét meg kell hallani.  

 

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatosan most az a szabályozás, hogy belterületen nem lehet 

tüzet gyújtani, büntethető 50.000 Ft-ra.  

 

Javasolja, hogy az önkormányzat hozzon egy rendeletet arra vonatkozóan, hogy belterületen 

hogyan lehet tüzet gyújtani.  

 

Kláricz János polgármester: Belterületen lehet tüzet gyújtani, mert van rá az 

önkormányzatnak rendelete. 

A törvényi jogszabály egyöntetűen kül- és belterületre is tilalmat rendel el, de az 

önkormányzat közterület rendelete szabályozza a belterületi tűzgyújtást, azt hogy mikor és 

milyen feltételekkel lehet. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Szociális Bizottság ülésezett-e már, voltak 

komoly témák? 

 

Juhász Sándor képviselő: A Szociális Bizottság négy alkalommal ülésezett már, segíteni 

próbált a kérelmezőkön. Egy mozgáskorlátozott személy kérésén is segítettek. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A kertészek is végeztek a tanfolyammal, lesznek ők 

továbbfoglalkoztatva?  

 

Kláricz János polgármester: A kertészek lesznek továbbfoglalkoztatva, volt ilyen ígéret a 

Munkaügyi Központtól. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A szociális segély megállapítása feltételeként megállapíthatja a 

testület azt a feltételt, hogy a kérelmező hogyan tartja rendbe az ingatlanát. Egyre több 

önkormányzat él ezzel a lehetőséggel. Nem rosszat akar ezzel, de véleménye szerint 

foglalkozni kell ezzel. Nem mindenki tartja rendbe az ingatlanát, és ezzel is leépül a falu.   

 

Megjegyezte, hogy a költészet napja plakáton József Attila fényképe nem volt előnyös. 

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 6 

főről 5 főre csökken, és a szavazatok száma is 6-ról 5-re csökken.  

 

Kláricz János polgármester: A lomtalanítással kapcsolatosan már egyeztettek a műszaki 

ügyintézőkkel, már a dátum kitűzése is megtörtént, még a nyári melegek előtt szeretnék 

lebonyolítani.  

 

A piacőrrel kapcsolatos panaszlevélre nem kíván írásban válaszolni, a levél írója a 

polgármester irányába nem is vetette fel a problémát, csak a képviselő-testület tagjain 

keresztül. A panasztevő meg se tisztelte annyival a polgármestert, hogy a problémáját 

felvesse, és ezzel a polgármester személyét is próbálta „gyanúba” keverni.  
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A május végi testületi ülés szétválasztását jó ötletnek tartja, a maga részéről is javasolja. 

 

A Kossuth tér 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás civilek házaként való 

használatát javasolja. Beszéljék át azokkal, akik használatba vennék. Már nem folyik ott 

oktatás. A lakás rezsiköltségei viszont viszonylag magasak. 

 

A Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlása ügyében még nem tett lépéseket, de 

először az önkormányzat anyagi előrehaladását szeretné látni, hiszen nem ötszázezer forintról 

van szó, hanem egy-két millió forintról. Javasolja azonban, hogy tartsák szem előtt a témát. 

Jó ötletnek tartja, hogy az épület település múzeumként funkcionáljon, és így még egy 

nagyobb önkormányzati ingatlan is felszabadulna. 

 

A gazdasági programját a május végi ülésre fogja hozni. Van már tervezete, de mindig a napi 

fontosabb dolgok sajnos keresztbehúzzák. 

 

A sportbüfé üzemeltetésének beindítása folyamatban van, engedélyek és munkaerő rendezve 

van, állandóan nyitva lesz a későbbiekben, most még csak akkor volt nyitva amikor 

mérkőzések voltak.  

 

A Füzesgyarmattal történő szemétszállítással kapcsolatosan nem lett előrelépés, de volt ebben 

némi szándékosság is. A mostani új hatósági díjképzés talán meg fogja oldani a problémákat. 

A jelzés jogos, de szándékosan nem lépett tovább az önkormányzat, mert bizonytalanabbá 

vált a helyzet. 

 

Az ülések kábeltévén való közvetítésével egyetért, szorgalmazza is, bár némi költséggel is 

járna, illetve jó volna, ha egy felelőst ki tudna erre jelölni. Egyértelmű, hogy a lakosok 

tájékoztatása is fontos lenne. 

Nagyon idő és energia hiányban vannak ezzel kapcsolatosan, de nagyon  

Ugyanezt tudja elmondani az önkormányzat honlapjával kapcsolatosan.   

 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok közül üzleti alapon a Kossuth u. 2/a. szám alatti és a 

Bocskai utca 6/b. szám alatti ingatlan van kiadva, és érdeklődő van az Ady Endre utcai 

ingatlanra.  

 

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

                        

Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen 

való aktív részvételét, és az ülést 16,00 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

   

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető  


