Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
530-13/2017. iktatószám
13.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án
(csütörtökön) délelőtt 9,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Harmati
Gyula, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradtak: Fenyődi Attila alpolgármester, Juhász Sándor képviselő
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt. A képviselő-testületi ülésre azért került sor a délelőtti órákban, mert délután a
községházán Vidékfejlesztési Találkozó kerül megtartásra 16,00 órai kezdettel.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van, 2 fő hiányzik.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontokat, melyeket a meghívó szerinti
napirendi pontokhoz képet kiegészítene még egy napirendi ponttal, mivel törvényességi
jelzések miatt a jelenlegi partnerségi rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és új rendeletet
kell alkotni a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szólóan. A napirendi pont az 5. lesz, a
további napirendek száma eggyel növekszik.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számáról szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított
14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
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6./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ A polgármester Allianz – Klasszikusok Élet- és személybiztosításának értéknövekedéséről
szóló döntés meghozatala
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
8./ Ellenőrzési jelentés Bucsa Község Önkormányzat a szociális ellátások folyamatának
ellenőrzéséről (települési támogatásra vonatkozóan)
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
9./ Az EFOP-4.1.3-17 kódszámú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást
segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” címmel kiírt felhívásra szóló pályázat
benyújtásához önkormányzati határozat meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ 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 5 tagja 5 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.
Az írásos előterjesztést egészítené ki néhány szóban.
A Művelődési Ház felújítását szolgáló pályázat közbeszerzési eljárása lezárult, az EL-MÜ
SZOLG Kft-vel a kivitelezési munkálatok megkezdésére a szerződéskötés megtörtént. Az
elektronikus napló megnyitásával a kivitelező át is vette a munkaterületet, és a
munkafolyamat megindult.
A TOP-1.1.3-15-15-BS1-2016-00025 azonosító számú „Helyi termelői piac létesítése
Bucsán” című projekttel kapcsolatosan is közbeszerzési eljárások lefolytatása lesz szükséges.
Az előkészítő munkálatok megindultak. A Jókai és Kossuth utca sarkán lévő épület
lebontásával van némi csúszásban az önkormányzat, de a tervezett mérföldkövek tarthatóak
lesznek.
A TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046 kódszámú „Napelemes fejlesztés Bucsa községben” című
projekttel kapcsolatosan megvalósultak a kiválasztások a közbeszerzési eljárás lefolytatására,
a szerződés megkötésre került Dr. Szabó Ügyvédi Irodával. Október hónapban elkészülnek a
közbeszerzési anyagok, és a testület elé lesz terjesztve.
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Az augusztus 24-i ülést követően megtörtént a HÉSZ papíralapú közzététele, nyomtatott
formában az önkormányzat titkárságán megtekinthető.
2017. augusztus 29-én ünnepélyes keretek között átadásra került a Lovász István Díj, 8 tanuló
részesült 185.000 Ft támogatásban. A támogatás összege részben az önkormányzat
támogatásából, részben a család anyagi támogatásából tevődött össze.
Aláírásra került a Békés Megyei Önkormányzat által kidolgozott, de a KBC által működtetett
Foglalkoztatási Paktum megállapodást, 2017. szeptember 14-én, Szeghalmon. Ennek
fejleményeit várjuk, hogy milyen lehetőségeket fog ez a településen megnyitni.
2017. szeptember 7-én a köztéri parkban az I. és II. világháború áldozatainak megemlékezése
alkalmából koszorúzási ünnepség volt, melyen nagy létszámban voltak jelen.
Dr. Puskás János a Bucsa Geotherm Kft ügyvezetője nyilatkozatban jelezte az önkormányzat
felé, hogy a kft könyvelése szerint még 2008 évről bérleti díj tartozása áll fenn, melynek
teljesítésére nem lát anyagi fedezetet. A tartozás összegét írásban elismerte, valamint az
legutóbbi kft közgyűlésnek megfelelően jelezte az önkormányzat a cégbíróság irányába, és
megindította a kft felszámolási eljárását, mint harmadik fél felé a tartozás behajtásának
céljából.
Valószínű, hogy a következő téma az elkövetkezendő félév témája lesz, a társulási és testületi
ülésen is, miszerint Dévaványa és Ecsegfalva Önkormányzatai jelezték kiválásukat az
egységes szociális intézményből. Ennek folyamata előkészítés alatt van a társuláson belül, de
még nem lehet látni pontosan, hogy a jövő évi üzemeltetést miként, hogyan és milyen
költségen fogják tudni beindítani. Az pozitív dolog, hogy Szeghalom városa a közös szociális
intézmény működtetése mellett állt ki, és lényegében Szeghalom város mögé felsorakozva
azon többi település is, akik eddig Dévaványa és Ecsegfalva kivételével a szociális
intézményben voltak és az egységes működtetést választják.
A két település a jogszabályi határidőknek eleget téve félévkor képviselő-testületi döntéssel
jelezték kilépési szándékukat. Ők külön szeretnének egy intézményi egységet alkotni, és
üzemeltetni. A társulás folyamatosan egyeztet a bent maradókkal, és ennek az átalakulási
folyamatnak van a társulás elé való összekészítése, azt biztosan lehet tudni, hogy január 1jétől meg fog változni a szerkezete a szociális intézmény működtetésének.
Folyamatban van a 240 literes szelektív hulladékgyűjtő tartályok kiosztása, sajnos nem olyan
ütemben halad a kiosztás, ahogyan feltételezte, szeptember 29-én telt le az első határidő. Ezen
időpontot követően átgondolása szükséges annak, hogy milyen lehetőségeket tudnának
biztosítani ahhoz, hogy a kukák a lakosokhoz kijussanak.
A köztisztviselői állomány jelenleg egy fővel csökkent, a hatósági és műszaki feladatok
koordinálásáért 2017. szeptember 18. napjától a jegyző a felelős. Zajlanak a belső átalakítás
iránti munkálatok, hogy hogyan lehet megoldani a távozó köztisztviselő által végzett
feladatokat átszervezéssel.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: A TOP projekt keretében aláírásra került a Foglalkoztatási
Paktum, erről jóval többet kellene tudni a képviselőknek. Ezt pótolni kell az októberi ülésen,
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milyen megállapodás, milyen partnerség, és milyen pozitívumokat hoz ez az
önkormányzatnak.
A két világháborús megemlékezés megtörtént, polgármester úr azt mondta, hogy sokan
voltak. Nem voltak sokan. Akik nem valamilyen feladatot teljesítettek, azokon kívül ketten
voltak, és a kirendelt iskolások. Nem voltak sokan, mert nem szervezték meg eléggé, nem
hirdették meg, nem küldtek ki megtisztelő meghívókat.
Fájó, hogy a hét év alatt polgármester úr egyszer nem volt jelen, most pedig 20 perccel
később jött, erre igényesen többet kell adni, odafigyelve kell eljárni. A műsor nagyon szép
volt, amit megköszön Harmati Gyulának, de nagyon hiányzott a polgármester úrtól az ünnepi
beszéd, ezt egy polgármester nem adhatja ki a kezéből (ha csak valami nyomós oka van rá).
A Geotherm Kft-vel kapcsolatosan az utolsó ismerete az, hogy az ügyvezető 800.000 Ft-ot
kér az önkormányzattól. Most pedig azt olvasta, hogy 600.000 Ft követelése van az
önkormányzatnak a kft felé. Az előterjesztésből nem lehet pontos megérteni.
Idézve : …. „pontos számok nélkül az már most látható, hogy minden önkormányzatnak
nagyobb anyagi ráfordítást fog jelenteni a szociális feladatok ellátása”…
Ilyen nincs, hogy pontos számítások nélkül már látják, hogy a szociális feladatok ellátása az
önkormányzatoknak nagyobb anyagi ráfordítást jelent, ez így felelőtlen kijelentés.
Ha számítások nélkül már látható, akkor már a bizalom is oda van. Mint gazdasági
szakembernek szüksége van számokkal való alátámasztásra.
Megköszönte, és elfogadásra javasolja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
Kláricz János polgármester: A Paktummal kapcsolatosan az önkormányzatnak is szűkösek az
információi, a Paktum kidolgozásának a Békés Megyei Önkormányzat volt a felelőse, és a
járási Paktum megkötése után kerülnek kibontásra, és kidolgozásra, hogy az adott járásban
milyen további intézkedésekkel lehet magát a foglalkoztatást a piaci szférában támogatni,
majd a részletek után lesz látható, hogy milyen fejleményei, hatásai lehetnek a településre.
A világháborús megemlékezéssel kapcsolatosan el tudja fogadni a kritikát, ha egy
háztartásban élnének a képviselő asszonnyal, akkor nyilván tudná miért késett.
A Geotherm Kft-vel kapcsolatos információt kiegészítené azzal, hogy Dr. Puskás János
ügyvezető tájékoztatást adott arról, hogy le kíván mondani a kft ügyvezetéséről, és egy
alternatívát lát lemondás nélkül a kft további ügyvitelére, amennyiben a kft felszámolását
elindítják. Szó volt arról is, hogy a gyanúsítottak hiányában a Geotherm Kft irányába indított
büntetőügyi és nyomozati eljárás meg fog szűnni, (vagy már meg is szűnt) mivel a
gyanúsítottak elhaláloztak, és ennek okán – bár akkor külön döntést ugyan erről nem hoztak, nem látják értemét a továbbiakban a Geotherm Kft ügyviteleinek a fenntartására.
Anélkül, hogy Dr. Puskás úr ügyvezetői jogai a későbbiekben csorbuljanak, csak kizárólag ez
az egy eljárás rend biztosít arra megfelelő jogi kereteket, hogy a megszűnés le tudjon
bonyolódni.
Ekkor hívta fel a figyelmét arra az ügyvezetőnek, hogy 2007 évben volt egy megkötött
helyiségbérleti szerződés, amelyben a számla kiállításra került, és amelyet a kft befogadott, a
könyvelésében nyilvántartott. Hiába tulajdonosa is az önkormányzat a kft-nek, mint harmadik
fél irányába fennálló tartozásként a Dr. Szabó Miklós ügyvéd úr a cégbíróság irányába ezt
jelezte, és elindította az önkormányzat a felszámolási eljárást.
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Akkor jár el helyesen az önkormányzat az ügyvezetővel szemben, ha a belekényszerített
helyzetben is partner az önkormányzat abban, hogy a későbbi időszakokban Puskás úr kárt ne
szenvedjen, ennek az eljárásrendje indult el.
Az új szociális intézménnyel kapcsolatos kritikát is el tudja fogadni, viszont már 2016 év
végén – és erről testületi döntés is volt - közel 1,8 millió forinttal meg kellett pótolni az
intézmény működését, és egyértelmű még részletesebb számítások nélkül is, de pontos
számok nélkül a szociális intézmény költségvetésébe, de az önkormányzat saját
költségvetésébe sem tudnak belelátni, de mivel tovább csökken a létszám, és a települések
száma, nagyvalószínűséggel a nagyobb költség kevesebb részre osztva nagyobb költséget fog
jelenteni.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Nemcsak azért mert a települések száma csökken, hanem azért is,
mert az a település kerül ki, amely a legnagyobb normatívát kapta. Ez lehet az oka, de még
csak vélelmezik, hogy nőni fog a költség, készülnek a számokkal való alátámasztással is.
Kláricz János polgármester: A legfontosabb irányelv és tényező ebben Szeghalom város,
mivel maximálisan a közös szociális intézmény működtetésén tevékenykedik, ez Bucsa
Község Önkormányzata számára megnyugtató lehet, azon tény által, hogy az önkormányzat
saját maga ilyen, vagy alacsonyabb szinten működtetni tudná a szociális feladatok megfelelő
ellátását, ez ennél bonyolultabb feladat. Rengeteg olyan ágazati jogszabályt kell figyelembe
venni, amik most jelenleg nem is minden esetben lennének tarthatók, akár szakemberek terén,
akár alulfinanszírozottság miatt. Szeghalom város hozzáállása maximális biztosítja az
önkormányzatot abban, hogy a közös együttműködés a továbbiakban is hasonlóan jól fog
működni, mint Dévaványa központtal.
Dévaványa város a gazdasági létszámot teljesen el fogja vinni, ezért annyival lesz
problémásabb, hogy január elsejével teljesen új gazdasági ágazatnak kell felállni, Szeghalom
város már erre a feladatra is tett javaslatot, mivel van olyan intézménye, amelynek lesz
kapacitása a feladatok ellátására.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
79/2017.(IX.28.) 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: értelem szerint
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2. napirendi pont: A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a talajterhelési díjról
szóló rendelet megalkotását. Az írásos anyag kellően beszédes, egy jogszabályi
következménye annak, hogy a településen 100 %-os szennyvízcsatorna lefedettség.
Elmondta, hogy a most előterjesztett talajterhelési díj rendeletben nincs mentesség
megállapítva, ennek az az oka, hogy mivel más településeken csak a gerinchálózat halad el a z
ingatlan előtt, és a telekre való bejutás több százezer forintos költséget jelent, Bucsa
településen ez nem fennálló dolog.
Azok, akik nem kötnek rá, vagy nincs rákötésük a csatornahálózatra, valószínű azok az
személyek, akik a szippantásban sem vesznek részt. Nagyon alacsony a szippantás
szolgáltatásnak is az igénybevétele, heti egy fuvarról lehet beszélni.
A szennyvízbekötés kiépítése Bucsa településen jóval alacsonyabb költséggel jár, mint más
településen, hiszen csak a házon belüli bekötést kell elvégezni. Számos olyan települést
tudnának mondani, ahol nem úgy ért véget a beruházás, hogy az ingatlanon kiépítésre került
egy tisztítóakna, hanem csak az ingatlan előtti gerincvezeték készült el.
Megkérdezte a testületi tagok véleményét, egyetértenek-e?
Földesi Györgyné képviselő: Teljesen egyértelmű, hogy miről van szó, egyetért, nem lát
semmilyen kifogást.
Faluházi Sándor képviselő: Egy kivételt tenni kellene, mivel akinek csak udvari bekötése van,
annak nincs is lehetősége mit rákötni a szennyvízcsatorna hálózatra technikailag. Ezeket
vegyék ki a rendeletből.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Ha szeretnének módosítani, akkor azt most tegyék meg, és ezzel a
módosítással fogadják el a rendeletet.
A rendeletnek nem az a célja, hogy széleskörű mentességet állapítson meg, hanem az, hogy
ösztönözze a rákötéseket.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint ez technikailag egy újabb nyilvántartást fog
jelenteni, nehéz lesz kivitelezni, mivel az adatszolgáltatást az Alföldvíz Zrt-től kapja az
önkormányzat, és az Alföldvíz Zrt azt nem tartja azt nyilván, hogy a vízbekötés bent van-e az
lakóházban, vagy csak az ingatlanon.
Utána az önkormányzatnak azt felül kell vizsgálni, hogy bent van-e az ingatlanban a víz.
Javasolja, hogy most ne változtassanak a rendeleten. Hogyan fogják a mentességet igazolni,
lakossági nyilatkozat alapján, vagy helyszíni szemlével? Hogyan fogják visszaellenőrizni, ha
valaki pl. egy hónap után ráköt a hálózatra?
Földesi Györgyné képviselő: Nem tartja jó ötletnek módosítani a rendeletet, arra kell
törekedni, hogy mindenki kössön rá a hálózatra. Talán ezzel is ösztönözik a lakosokat.
Amikor a szemétszállítás megindult, akkor mindenki egy kukával indult, majd később az
ingatlanban élők száma alapján került a kukadíj meghatározásra.
Nem megvalósítható a javaslat. Nyomon követni is nagyon nehéz lenne.
Kláricz János polgármester: Egyetért a képviselő asszonnyal, nem javasolja a mentesség
megállapítását.
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Faluházi Sándor képviselő: Vannak olyan ingatlanok, ahol anyagilag sem tudják megtenni,
hogy fürdőszobát alakítsanak ki, illetve elhanyagolt épületek, ingatlanok, de vannak olyan
telkek is, ahol vízbekötés van, még ingatlan sincs. Kivételt tehetnének, egy éves felülvizsgálat
után.
Földesi Györgyné képviselő: Annyi szennyvíz díjat fizetnek a lakosok, mint amennyi
tisztavizet elhasználnak. Nagyon sok problémát jelentene ez.
Harmati Gyula képviselő: Azzal egyetért, amit a Faluházi Sándor képviselő úr mond, de a
kivitelezést nehéz megtalálni.
Kláricz János polgármester: Összegezve az elhangzottakat, mondhatják konklúzióként, hogy
az eredeti megszövegezéssel javasolja a talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotását.
A képviselők egybehangzóan egyetértettek.
Ezennel Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a talajterhelési
díjról szóló, az előterjesztés szerinti rendelet megalkotásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. Törvény (továbbiakban Ktdt.) 21/A § (2) bekezdésében, valamint 26. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő
környezethasználóra terjed ki, aki/amely az engedélyhez kötött környezethasználata során a
környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2.§
(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz.
(2) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év
március 31. napjáig Bucsa Község Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz
(továbbiakban: Jegyző) bevallást tesz.
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(3) Bucsa közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és
csatornaszolgáltató (továbbiakban: szolgáltató) a Jegyző részére a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat, a tárgyévet követő év február 28. napjáig a
kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével,
valamint az ivóvízvezetés meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(4) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(5) A talajterhelési díj mértéke 1800 Ft/m3. A talajterhelési díj számításának részletes
szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.
(6) A talajterhelési díjat a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 54000117 –
11037266 számú Talajterhelési Díj Bevételi Számla javára kell megfizetni.
(7) A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentességek iránti kérelmet, a hozzá
tartozó jövedelemigazolásokat a bevallással egy időben lehet benyújtani.
Díjkedvezmény
3. §
(1) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvényben, valamint a 2003. évi adózás rendjéről szóló, módosított XCII.
törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2017. szeptember 29.
Pap-Szabó Katalin
jegyző

8

1. melléklet a 11/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
A talajterhelési díj mértéke

A talajterhelési díj mértéke:

TTD=ExAxT

ahol a
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj
E: az egységdíj (Ft/m3)

1

A: a díjfizetési alap: (m3)2
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó 3

Az egységdíj mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdése alapján 1200 Ft/m3

1

Díjfizetési alap = A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált,
illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a
külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével és
csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából,
olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja.
Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. melléklete
szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.
2

A Ktd. 3. számú melléklete és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján a
területérzékenységi szorzó: 1,5.
3
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Előzetes hatásvizsgálat
a talajterhelési díjról szóló
11/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelethez
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az önkormányzat illetékességi területén azon kibocsátók száma, akik nem kötöttek rá
működő szennyvízrendszerre díjfizetési kötelezettségük keletkezik
Az önkormányzatnak nincs ráhatása a díj mértékére, kizárólag díjmentességről, és a
kedvezményekről dönthet.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Jelen rendelet megalkotása következményeként a szennyvízhálózatra történő rákötés ily
módon történő ösztönzése egészségesebb környezetet, egészségesebb ivóvizet jelenthetne
településünk számára.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet hatályba lépésével kis mértékben nő az önkormányzati adóhatóság feladata
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése szükségessé teszi a rendelet
megalkotását.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi és tárgyi feltételt.

Bucsa, 2017. szeptember 28.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
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3. napirendi pont: A helyi népszavazás kezdeményezéshez szükséges választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotását.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a kormányhivatal
tett nem hivatalos észrevételt, hogy ezt a rendeletet már 2014 évben meg kellett volna alkotni.
Most célvizsgálata van ezeknek a rendeleteknek.
Az Mötv 2013 évi hatályba lépésével kikerült a törvény szövegéből a népi kezdeményezés
jogintézménye, továbbá változott a népszavazásról szóló törvény is, és ezt kellett összhangba
hozni a 2007. évi önkormányzati rendelettel.
Az előterjesztésben foglalt rendelet megalkotását javasolja elfogadni, a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát a régi rendelet szerinti 20 %-os
arányban javasolja megállapítani. 10%-nál nem lehet kevesebb, 25 %-nál nem lehet több.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni, aki a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló rendeletet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú
választópolgár kezdeményezhet.
2. § (1) Ez a rendelet a 2017. október 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi népszavazásról, népi
kezdeményezésről szóló 17/2007.(XI.12.) önkormányzati rendelet.
Bucsa, 2017. szeptember 28.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
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Kihirdetve: 2017. szeptember 29.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Előzetes hatásvizsgálat
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
12/2017.( IX.29.) önkormányzati rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján a szabályozás várható
következményei az alábbiak szerint várhatóak:
1./ Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások
Az önkormányzati rendelet megalkotásával közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik,
elfogadás esetén a rendeletnek költségvetési, gazdasági kihatásai nincsenek.
2./ Környezeti és egészségi következmények
Az önkormányzati rendelet megalkotásának környezeti és egészségi hatásai nincsenek.
3./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásával újabb, konkrét adminisztratív teher nem jelentkezik a Közös
Önkormányzati Hivatalnál.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotását a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
92. § pontjában kapott felhatalmazás indokolja.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a
rendelkezésre állnak.
Bucsa 2017. szeptember 28.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról
szóló módosított 14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Szervezeti és
működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet megalkotását.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A Szervezeti és működési Szabályzat módosítására az előzőekben
elfogadott rendelet alapján a népi kezdeményezés szövegrész kikerül a rendeletből.
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Továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat 7. melléklete változik, mivel egyedi
bankszámlaszám került meghatározásra.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni, aki a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló rendeletet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Az Ör. IV. fejezet A képviselő-testület működése 21.§ (20) bekezdés o) pontja helyébe
a következő szövegrész lép:
„o) helyi népszavazás ügyében történő döntéshez,”
(2) Az Ör. V. Fejezet Az önkormányzati rendeletalkotás 26. §(2) bekezdése d) pontja
helyébe a következő szövegrész lép:
d) helyi népszavazás feltételeinek, eljárási rendjének a megállapításáról
(3) Az Ör. XII. Fejezete helyébe a következő XII. Fejezet lép:
„XII. Fejezet
Helyi népszavazás, lakossági fórumok
45. §
(1) A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás rendjét.
(2) A képviselő-testület a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
32.-34. §-ában foglaltak szerint írhat ki helyi népszavazást.
2. §.
(1) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§
(1)
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
(2)
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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Bucsa, 2017. szeptember 21.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2017. szeptember 29.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet
Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és
szakfeladatának rendje
Megnevezés:
Bucsa Község Önkormányzata
Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Működési területe:
Bucsa község közigazgatási területe
Fő tevékenység:
helyi közhatalom gyakorlása
Jogszabályi felhatalmazás: 2011. évi CLXXXIX. törvény
Vezetője:
a polgármester
Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv.
Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861
Adószáma:
15344863-2-04
KSH száma:
15344863-8411-321-04
TB. törzsszáma:
00000000071985611
Pénzügyi körzet: 9112 Bucsa
KSH területi számjel: 0413471
Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi
OEP Kód: 1204
TEÁOR: 8411
Számlavezető pénzintézet: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Kirendeltsége
Bankszámla számai, megnevezése:
Költségvetési elszámolási számla:
54000117-11031215
Állami hozzájárulás számla:
54000117-11031222
Munkaügyi Központ támogatás:
54000117-11031349
Jövedéki adó beszedési számla:
54000117-11031356
Egyéb elkülönített számla (KEOP):
54000117-11031325
Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):
54000117- 11031332
Magánszemélyek kommunális adója:
54000117-11031253
Gépjárműadó:
54000117-11031239
Iparűzési adó:
54000117-11031246
Egyéb bírság beszedési számla:
54000117-11031260
Helyi gazdaságfejlesztés (TOP helyi piac) 54000117-11031277
Pótlék beszedési számla:
54000117-11031284
Egyéb idegen bevétel számla:
54000117-11031301
Termőföld bérbeadásából származó jöv: 54000117-11031291
Közigazgatási hatósági eljárási illeték: 54000117-11031318
MVH kifizetések alszámla:
54000117-11032876
Talajterhelési díj befizetési számla:
54000117-11037266
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Bucsai

Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a
polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen
összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges.
Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.)
Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.
Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok
2017. március 1. napjától hatályos:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás és – működtetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
042180 Állat-egészségügy
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
076062 Település – egészségügyi feladatok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start- munkaprogram Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási minta program
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értéke
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5. napirendi pont: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló rendelet megalkotását.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az előző ülésen elfogadásra került a partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló rendelet, amelyet az a mérnökszervezet küldött, akik a településképi
rendeletet készítik. Majd a Miniszterelnökség is közzétett egy nem kötelező, de ajánlott
mintát a partnerségi rendelet megalkotására, amit a kormányhivatal inkább javasol. Nem
nagy különbségek vannak, azonban a felhatalmazó részben már van olyan hivatkozás, amely
jogszabály az önkormányzati rendelet megalkotása óta változott.
Kláricz János polgármester: Egy dolgot szeretne még kiemelni, amely a 8 és a 15 napos
reagálási határidőket állapítja meg. Javasolja, hogy a 15 napos határidőt határozza meg a
képviselőtestület.
Kérte, hogy az elhangzott szövegezés szerint fogadja el a testület a rendeletet.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni, aki a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 településfejlesztési koncepciójának, integrált
településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti
partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. § Bucsa Községtelepülésfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált
településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek,
településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának
a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel
történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
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jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása
3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a bucsai székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a bucsai székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél
írásban bejelentkező egyéb szervezet.
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm.
rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a bucsai helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.bucsa.huhonlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –a
www.bucsa.huhonlapon közzétett hirdetmény útján történik.
5. §Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet
készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti
előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) abucsaihelyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.bucsa.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén
a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató
keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) abucsai helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.bucsa.huhonlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) abucsaihelyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.bucsa.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
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(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása
esetén – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) abucsaihelyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.bucsa.huhonlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása
során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett
településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül
fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, - a www.bucsa.hu
honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése,
módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti
munkaközi tájékoztató keretében – a www.bucsa.huhonlapon közzétett hirdetmény útján
történik.
7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett
államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a)az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott
dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet
összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XI.11.)
önkormányzati rendeletében foglalt szabályozás az irányadó.
4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának
módja
9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe
kell foglalni. A lakossági fórumot követő 15 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában
a hirdetmény közzétételét számított 15 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek
az alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Bucsa Község Önkormányzatának
címére (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.) történő megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő
megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.
(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem
nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell
tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
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(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett
partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló
ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a
véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott,
vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére
nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további
szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt
határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési
dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a
tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a
Polgármesternek címezve.
(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el
nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el
nem fogadás indokolásáról– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a képviselő-testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő
lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben
nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása
mellett.
11. § (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a
főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően
a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát,
illetve a Polgármester döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések
12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik
az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési
eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.bucsa.hu honlapon. A
honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb
közzétételi szabályok teljesítése alól.
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13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet
30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján
gondoskodik.
7. Záró rendelkezések
14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési
eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével, módosításával
kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(VIII.25.) önkormányzati
rendelete.
Bucsa, 2017. szeptember 28.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017. szeptember 29-én.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Hatásvizsgálat
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) 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, -
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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. szeptember 28.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához való
csatlakozásról szóló döntés meghozatalát.
Az előterjesztés tartalmazza a szükséges döntés meghozatalát. Véleménye szerint nem
változott a képviselő-testület hozzáállása a pályázathoz való csatlakozással kapcsolatosan.
Felsőoktatási támogatási rendszer, amelynek feltétele, hogy az önkormányzatnak csatlakoznia
kell az eljárásrendhez.
Az elmúlt időben nagyon lecsökkent a pályázó diákok száma.
Megkérdezte, van-e a képviselőknek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához való csatlakozással egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
80/2017.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójához a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak támogatására.
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az
elektronikus adatbázis használatára szóló Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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7. napirendi pont: A polgármester Allianz – Klasszikusok Élet- és személybiztosításának
értéknövekedéséről szóló döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a polgármester
életbiztosításával kapcsolatosan az Allianz-Klasszikusok Élet és személybiztosításának
értéknövekedéséről szóló döntés meghozatala.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az előterjesztés szerinti javaslatokról lehet nyilatkoznia a
képviselő-testületnek.
Bucsa Község Önkormányzata az AHB843110886 szerződésszámú Allianz Klasszikusok
biztosítási szerződés biztosítási évfordulójától, 2017. december 1-jétől a biztosítási fedezetek
biztosítási összegeinek emeléséről 2017. november 15. napjáig kell nyilatkoznia.
A nyilatkozat három választási lehetőséget biztosít, miszerint az önkormányzat:
a) az Allianz Hungária által felajánlott 7%-os mértékű emelést választhatja,
b) az Allianz Hungária által felajánlott 10 %-os mértékű emelést választhatja, illetve
c) a rögzített indexnél (3 %) nagyobb mértékű emelés lehetőségével nem kíván élni
megjelölést választhatja.
Földesi Györgyné képviselő: A biztosítónak az a dolga, hogy minél nagyobb bevétele legyen,
minél többet fizessen az önkormányzat neki. Talán azt a lehetőséget is bele kellett volna venni
a biztosítónak, hogy nem emel semmit az önkormányzat.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A tavalyi évben is a c.) pontban szereplő: a rögzített indexnél (3
%) nagyobb mértékű emelés lehetőségével nem kíván élni megjelölést választotta.
Az idén is ezt javasolja, ha a testület is egyetért?
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, van-e a képviselőknek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a polgármester Allianz-Klasszikusok Élet- és
személybiztosításának értéknövelésével – c.) a rögzített indexnél (3 %) nagyobb mértékű
emelés lehetőségével nem kíván élni - egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
81/2017. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a polgármester életbiztosítási szerződésének értéknöveléséről
Bucsa
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
AHB843110886
szerződésszámú Allianz Klasszikusok biztosítási szerződés 2017. december 1-jétől
kezdődő 3 %-os indexelést választja.
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: 2017. november 15.
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8. napirendi pont: Ellenőrzési jelentés Bucsa Község Önkormányzata szociális ellátások
folyamatának ellenőrzéséről (települési támogatásra vonatkozóan)
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, az ellenőrzési
jelentés elfogadását Bucsa Község Önkormányzata szociális ellátások folyamatának
ellenőrzéséről (települési támogatásra vonatkozóan)
Földesi Györgyné képviselő: A jelentést elfogadásra javasolja.
Faluházi Sándor képviselő: A beiskolázási támogatásnál véletlenül 6.000 Ft helyett 60.000 Ft
van feltüntetve.
Mogyorósi Anikó képviselő: A belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatosan az a megjegyzése
lenne, hogy volt az önkormányzatnak beiskolázási támogatása, amelyet nem kaphatott meg
mindenki, csak egy bizonyos kör. Azok az emberek, akik törvényileg nem jogosultak erre a
beiskolázási támogatásra, jó lenne, ha azok is kapnának, ők is Bucsa településnek a lakosai.
Kláricz János polgármester: Egyetért, és biztosan a képviselők is, és sajnos nagyon sok
mindennek alapja a pénzügyi forrás.
Megkérdezte, van-e a képviselőknek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a belső ellenőrzési jelentés Bucsa Község Önkormányzata
szociális ellátások folyamatának ellenőrzéséről (települési támogatásra vonatkozóan).
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
82/2017. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat
Ellenőrzési jelentés Bucsa Község Önkormányzata szociális ellátások folyamatának
ellenőrzéséről (települési támogatásra vonatkozóan)
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások folyamatának
ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban foglaltakat elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Az EFOP-4.1.3-17 kódszámú „Az állami fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” címmel kiírt
felhívásra szóló pályázat benyújtásához önkormányzati határozat meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, Az EFOP-4.1.3-17
kódszámú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése” címmel kiírt felhívásra szóló pályázat benyújtásához
önkormányzati határozat meghozatalát.
A Gyulai Tankerületi Központ levélben értesítette az önkormányzatot, hogy a Tankerületi
Központnak pályázati lehetősége nyílott az EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” címmel kiírt
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pályázat keretében a tankerületi központ által fenntartott és működtetett Bucsai II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére.
Kéri, hogy a képviselő-testület hozza meg a szükséges döntést.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, van-e a képviselőknek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki az EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati
felhívásra benyújtásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
83/2017.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzati hozzájárulás az EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázati felhívásra benyújtásához
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete- mint tulajdonos – hozzájárul ahhoz, hogy a
Gyulai Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Az állami fenntartású köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” címmel kiírt pályázati
felhívásra pályázatot nyújtson be az önkormányzat tulajdonában lévő és a tankerületi központ
vagyonkezelésében álló, Bucsa, Kossuth utca 61. és Bucsa, Bocskai István utca 4. szám alatt
található ingatlanokra.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
10./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, a bejelentések napirendi ponton belül
mondják el kérdéseiket.
Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy az Ady Endre utcai ingatlannal kapcsolatosan
a vétel milyen fázisban áll?
Pap-Szabó Katalin jegyző: Egy fiatal pár érdeklődött az ingatlan iránt, megnézték, nagyon
tetszett az ingatlan, három gyermekük már van, a negyedik gyermek útban van. CSOK-ot
szeretnének igénybevenni az ingatlan megvásárlásához. Annyiról tájékoztatta, hogy
gondolkodnak még, 6,4 millió forintra jogosultak CSOK támogatásra. Kérte, hogy ha
komolyak a szándékaik, akkor tegyenek egy vételi ajánlatot az ingatlanra, amely vételi ajánlat
bekerül a testület elé, és el fogják dönteni.
Az ingatlan értékbecslő által megállapított ára 14.700.000 Ft, a testület pedig 15.000.000 Ftban határozat meg a vételárat.
Faluházi Sándor képviselő: Hogyan lehet az értékbecslés alatti ár alá menni?
Pap-Szabó Katalin jegyző: Nem lehet.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás.
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Innen a jegyzőkönyv szószerinti:
Földesi Györgyné képviselő: Elhalasztja a hozzászólásait, egyet azonban el szeretne mondani.
Önök mindannyian tudják, hogy amióta itt vagyok Önök között a jegyzőkönyvek
helyességéről, pontosságáról mindig beszélek. De nincs, ahol ezt ellenőrizni lehet, arról is
beszéltek, hogy majd a kábeltévé is közvetíti majd az üléseket, ez a maga rendje, mert meg is
nyerték a pályázatot.
Amikor arról beszéltem, hogy illett volna a polgármester úrnak a Deákné temetésén, és doktor
úr gyászában részt venni, és hogy (pontosan idézzem) polgármester úr nekem azt válaszolta,
hogy …. ennek a dolognak nem a testületi ülésen van a helye, bár ezt már megszokta a
képviselő asszonytól és nem lepődik meg rajta.
Kláricz János polgármester: Sajnos az maradt benne az anyagban, amit írásos válaszként
gondoltam a képviselő asszony beadványára.
Földesi Györgyné képviselő: Ezt a polgármester úr nem mondta, hogy kerülhetett ez bele? És
itt a „a sors a porszemet a kezébe tette”, itt bizonyosodott be, amiről három éve beszélek,
hogy a jegyzőkönyvek nem helyesek. Ezt Ön nem mondta, mert, ha mondta volna én ezt nem
hagyom szó nélkül. Ezt kérem megvizsgálni, és kijavítani.
Kláricz János polgármester: Írásban is kértem, hogy érkezzenek be a kérdések, és elkezdtem
összekészíteni egy írásos reagálást, és az abban szerepelt. De megfogalmazom szóban is,
miszerint az ilyen jellegű kritika megfogalmazásának nem testületi ülésen van a helye,
mindazonáltal, hogy magát a háttereit és ennek az egésznek a mögöttes dolgait a képviselő
asszony nem ismerheti, abból az apropóból sem, hogy nem élünk egy háztartásban, mi miért
alakul?
Földesi Györgyné képviselő: Ön a polgármester, mindannyiónkat képvisel, a magánélete nem
tartozik ide. Ezt a véleményét elmondta, ezt le lehetett volna zárni. De nem zárta le Ön,
hanem a jegyzőkönyve az került bele, amit Ön nem mondott. De hogyan kerülhetett bele?
Kláricz János polgármester: Elmondom, duplán is elmondom, hogy sajnos az a rész került
bele, amit írásos válaszként szántam erre a dologra. Be is fogom hozni a következő testületi
ülésre, és helyesbítem azt a részt a jegyzőkönyvben.
Földesi Györgyné képviselő: Bocsánat, de hogyan maradhatott benne, a jegyzőkönyvvezető
az Ön gondolatát is látja, vagy hogy?
Kláricz János polgármester: Nem, a jegyzőkönyvvezető átküldi a jegyzőkönyvet, és
nyilvánvalóan a jegyzőkönyvben az adott gondolataimat cizellálom, vagy formázom, ezzel
párhuzamosan történik egy reakcióm a képviselő asszony beadványára, és sajnos abban az
anyagban, ami most elment, az maradt benne amit írásos reakcióként szántam.
A képviselő asszony felvetése jogos, valóban ez azon az ülésen így szóban nem hangzott el,
de ettől függetlenül maga a véleményem, az ez erről a dologról.
Földesi Györgyné képviselő: Hogyan tudják ezt kijavítani? A jegyzőkönyv bemegy a
kormányhivatalba.
Kláricz János polgármester: Helyesbítést fogok tenni, a mai anyagot ezzel ki fogjuk
egészíteni, hogy ez a polgármester hibájából került az anyagba, és ez így nem hangzott el.
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Földesi Györgyné képviselő: Nem hangzott el, és ami nem hangzott el, az ne legyen a
jegyzőkönyvben. Mert akkor itt mindenki azt csinál amit akar?
Kláricz János polgármester: Megköszönte a képviselő asszony kedvességét, és megértését.
Harmati Gyula képviselő: Az elmúlt ülésen a vízminőséggel kapcsolatosan volt kérése,
megvalósítható?
Pap-Szabó Katalin jegyző: Megvalósítható, az Alföldvíz Zrt-hez bármikor, bárki vihet be
vízmintát és bevizsgálják.
Faluházi Sándor képviselő: Nem ez volt a kérés, hanem az, hogy valamilyen tájékoztatást
adjanak az ivóvízminőségről.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Sokkal reálisabb képet mutat, ha bevisznek egy vízmintát és
bevizsgáltatják, nem mondják el, hogy honnan hozták, és kérik a bevizsgálását.
Faluházi Sándor képviselő: Magának a mintavételnek a levétele sem mindegy, hogy hogyan
történik.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Végigolvasta, hogy hogyan kell helyesen vízmintát venni.
Kláricz János polgármester: Írhatnak egy levelet az Alföldvíz Zrt-nek, és kérhetik, hogy a
beruházás előtt és beruházás üzembe helyezését követően a vízminőségről adjon tájékoztatást
a laboratórium, összehasonlítást végeztessenek.
Harmati Gyula képviselő: A nagy kék konténert mikor szállítják el?
Kláricz János polgármester: Az az információ az elszállításról, hogy 2016. április 1-jén
elszállítják. Akkor értesítették az önkormányzatot a szállítás időpontjáról.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még további kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét
és az ülést 10,00 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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A 12. sz. jegyzőkönyv (ülés ideje: 2017. augusztus 24.) javítása:
A 2017. augusztus 24-én megtartott ülésről szóló jegyzőkönyv 28. oldalán „Kláricz János
polgármester hozzászólása:
Kláricz János polgármester: A gyásszal kapcsolatos felvetéseket visszautasítja. Úgy gondolja,
hogy ez a saját döntése kell, hogy legyen.
Az ülésen Kláricz János polgármester úrtól nem hangzott el a következő szövegrész:
„Ennek az elvárás megfogalmazásnak, felvetésnek nem testületi ülésen van a helye, bár ezt
már megszokta képviselő asszonytól és nem is lepődik meg rajta.”

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
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