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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

713-14/2016. iktatószám 

14. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-én 

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

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

 

Jelen vannak: 

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

Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor 

képviselők. 

 

Távol maradtak: Harmati Gyula, Attila, Mogyorósi Anikó képviselők 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin 

jegyzőt. 

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

részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van. Távol maradt 2 fő képviselő. A döntéshozatalban részt 

vesz 5 fő képviselő. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Barta Tibor (Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ munkatársa) fog érkezni a későbbiekben, és csatlakozik az üléshez. 

  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

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

intézkedésekről 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása   

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Döntés iskolakezdési támogatás megítéléséről 
 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II. Munkatervének 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Belső ellenőrzési jelentés a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015. évi gazdálkodásának 

áttekintéséről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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6./ Belső ellenőrzési jelentés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda kertészszigeti 

tanintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a gazdaságos 

működés ellenőrzéséről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./  Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

8./ Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzat 2015 évi közfoglalkoztatási programjáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./  Bucsa község településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ Tájékoztatás Bucsa község állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának, és 

településrendezési tervkészítési célra történő megrendeléséről 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ Tájékoztatás a Dózsa György utca ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák költségeivel, a 

munkák ütemezésével kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./ Tájékoztatás a Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2016. évi működtetési költségeihez történő 

hozzájárulással kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

13./ BUCSA-ÉP Nonprofit Kft cégmódosításával kapcsolatos döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

14./  Egyebek  

 

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 két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.  

 

Elmondta, hogy megtörtént a szilárd hulladék szállítására vonatkozó szolgáltató 

kényszerkijelölése. A katasztrófavédelmi igazgatóság a Karcagi térségi Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-t jelölte ki.  
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Ez még nem jelenti azt, hogy a karcagi hulladékgyűjtő gépek megjelennek, ugyanis egyfajta 

együttműködés folyik a két cég között.  

Az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontja és az ideiglenes ellátás időtartama: 2016. július 

15-től Bucsa Község Önkormányzatának új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 

megkötéséig, de legfeljebb 2017. június 30-ig.  

 

Szennyvízberuházással kapcsolatosan tett intézkedések: 

- 2016. június 16. napján kiértesítésre kerül az 1., 4., és 5,. öblözet, 2016. június 27-én 

pedig a 2., é 3., öblözet és a házi bekötések megindulhattak 

- 2016. július 12-én megtörtént a szennyvízcsatorna hálózat műszaki-átadás átvétele 

- 2016. április hónaptól folyamatos a szennyvíztisztító próbaüzeme, 6 hónap időtartamig, 

2016. október 30. napjáig. 

Pontos számadatok még nincsnek, de a befogatott vízmennyiségből feltételezhető, hogy az 

ingatlanok több mint fele rákötött a rendszerre.  

  

Benyújtásra került az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” szóló 

pályázat, melyek 13.268.703 Ft a fejlesztés összköltsége, vállalt önerő: 663.436 Ft.  

A pályázatot a Magyar Államkincstár befogadta, hiánypótlás megtörtént, döntési fázisban van. 

 

Benyújtásra került a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, 

felújításának támogatására” szóló pályázat, mely pályázat jelenleg elbírálás alatt van. 

A fejlesztés összköltsége: 31.485.580 Ft, vállalt önerő: 1.574.281 Ft.  

 

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásinak fejlesztésére  - 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés VP-6.7.4.1.1-16 kódszámú benyújtott 

pályázatnak a döntés előkészítésével kapcsolatosan volt helyszíni ellenőrzése 2016. augusztus 

3-án. A pályázat elbírálás alatt van.  

 

Bucsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Programban való részvételre, „Szabadtéri sportpark kialakítása Bucsán” címmel. 

A Belügyminisztérium által finanszírozott a pályázat, csak a helyszínt kell biztosítani, 100 %-

os, és ha sikerül, akkor a sportpálya szélén kerülnek elhelyezésre a sporteszközök. Erről lehet, 

hogy a médiában is hallottak már a képviselők. 

 

Benyújtásra került a TOP-3.2.1-15-BS1- Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése – Napelemes fejlesztés Bucsa községben pályázat. Bizonyos önkormányzati 

ingatlanokon kerülhet elhelyezésre a napelem, pl. a Közösségi Ház és az hivatal épületen nem 

nem helyezhető el, de az óvoda, konyha, általános iskola épületeken elhelyezhetőek. 

 

Lezajlott a községben a falunap, reméli, hogy mindenki részt tudott venni rajta. A következő 

ülésen napirendre kerül a falunapi tájékoztatás, majd már lehet ötletelni a jövő évi falunappal 

kapcsolatosan is. 

A TOP-os pályázatok remélhetőleg hamarosan elbírálásra kerülnek. 

 

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

 

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

szavazni, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

81/2016.(VIII.25.) 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 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

           

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását. 

Megkérte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság ülésén 

milyen álláspont alakult ki. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását. 

Lekönyvelt, megvalósult pénzügyi dolgokról van szó, amit az előterjesztés részletesen és 

érthetően indokol. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. 

Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

módosítását 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 

11/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság 13/2016.(VIII.24.) 

jóváhagyó határozata alapján az 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja:   

 

1. § 
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(1) Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdésének helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„3. § 

 

Az önkormányzat konszolidált költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2016. évi költségvetését az 1. melléklet 

szerint  

  1 190 545 089 forint költségvetési bevétellel, 

                                             1 190 545 089 forint költségvetési kiadással, 

 

állapítja meg.” 

2. § 

 

(1) A Ör. 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

                                                            „4. § 
 

A költségvetési bevételek 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési 

és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 

                                                                                                                  Adatok: 

forintban 

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1) 530 423 238 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 210 064 313 

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről 320 358 925 

II. Közhatalmi bevételek (B3) 20 540 000 

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 3 600 000 

2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) 14 000 000 

3. Gépjárműadó 2 400 000 

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) 0 

5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi  pótlék, bírság) 540 000 

III. Működési bevételek (B4) 53 808 072 

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) 21 983 000 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 626 754 310 
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V. Felhalmozási bevételek (B5) 15 000 000 

VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) 509 053 000 

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 5 103 800 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) 529 156 800 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) 1 155 911 110 

VIII. Finanszírozási bevételek 34 633 979 

1. Belföldi értékpapírok bevétele 0 

2. Maradvány igénybevétele 4 633 979 

3. Likviditási célú hitelek felvétele                                                                      30 000 000 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.) 1 190 545 089 

 

3. § 

 

(1) Az Ör. 5. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § 

 

A költségvetési kiadások 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és 

felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Adatok: forintban 

I. Személyi juttatások (K1) 311 098 911 
 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)                      52 979 828 
 

III. Dologi kiadás (K3) 141 887 531 
 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 28 183 000 
 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 69 126 229 
 

Működési tartalék 2 000 000 
 

Működési kiadások összesen (K1-K5) 603 275 499 
 

VI. Beruházások (K6) 543 538 327 
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  Szennyvíz beruházás(KEHOP) 400 383 000 

  Helyi Építési Szabályzat 6 000 000 

  Közfoglalkoztatás által támogatott beruházás 19 433 327 

  Informatikai eszköz beszerzés (számítógép, monitor) 300 000 

  Pályázati önerő 15 000 000 

  
Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás 102 422 000 

  
VII. Felújítások(K7) 3 508 800 

  
Alföldvíz  Zrt értéknövelő felújítása                                                             2 603 800 

  
Irattár kialakítása 500 000 

  
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás                                                                               405 000 

  
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) 3 500 000 

 
1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre  

 

 
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 

 

 
3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre 3 500 000 

 

 
4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) 0 

 

 
5. Felhalmozási tartalék 0 

 

  
Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 550 547 127 

 

  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) 1 153 822 626 

 

  
IX. Finanszírozási kiadások (K9) 36 722 463 

 

  
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés 6 722 463     

 

  
2. Likviditási célú hitelek törlesztése 30 000 000 

 

  KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) 

 
1 190 545 089 

 

  
  

                                       4. § 

 

(1) Az Ör.  7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 

 

„7. § 
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(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete 

alá tartozó költségvetési szerve létszámát 2016. évre együttesen 218,5 főben állapítja meg az 5. 

mellékletben foglalt részletezéssel.  

 

(2) A közfoglalkoztatottak  tervezett bevont létszáma 199 fő.” 

 

5. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2)A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3)A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép. 

(4)A Rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép. 

(5)A Rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.2 melléklete lép. 

(6)A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(7)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(8)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(9)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

(10)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 (11) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

(12) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

(13) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

6. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő 

napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2016.augusztus 25. 

 

 Kláricz János Pap-Szabó Katalin 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetve: 2016. augusztus 26. 

 

 

                                                                                                                 Pap-Szabó Katalin 

jegyző
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3. napirendi pont: Döntés iskolakezdési támogatás megítéléséről 

 

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

iskolakezdési támogatás megítéléséről szóló döntés meghozatalát. 

Ezzel a témával foglalkozott már a képviselő-testület az előző ülésen, és elhatározta, hogy az 

iskolakezdési támogatás biztosításáról a szociális bizottság dolgozzon ki egy módozatot, 

részben a szociális keret terhére, és az önkormányzat saját költségvetéséből is biztosítva 

nyújtson támogatást a beiskolázással kapcsolatosan. 

Az előterjesztés elfogadásával a nem rászoruló, nem hátrányos helyzetű tanulókat is részesítené 

az önkormányzat egyénenként 6.000 Ft iskolakezdési támogatásban. A jogosultak számát 

pontosan még nem lehet tudni, de előre láthatólag kb. 100 fő tanuló támogatásáról lesz szó. 

Az elmúlt években folyamatosan növekedett a szociális keret, és ennek a támogatásnak a minél 

hasznosabb felhasználási módját megtalálva készült el ez az anyag. 

A Gazdasági Bizottság ezt a napirendet is tárgyalta, és támogató döntést hozott.  

Megkérdezte, hogy van-e még ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás? 

 

Földesi Györgyné képviselő: A képviselő-testület már a június 23-i ülésen is beszélt erről a 

témáról, hogy a nem hátrányos szociális helyzetben lévő tanulók is kapjanak támogatást. A 

Gazdasági Bizottság tárgyalta és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja, hogy a nem 

hátrányos helyzetű tanulók is kapjanak beiskolázási támogatást, egyénenként 6.000 Ft 

összegben. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.  

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az iskolakezdései támogatás megítéléséről szóló 

előterjesztést.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

      

82/2016. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés iskolakezdési támogatás megítéléséről 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-2017. tanévre vonatkozóan 

beiskolázási támogatást állapít meg, 

6.000,- forint/ fő összegben. 

Támogatásra jogosult az a Bucsa településen lakcímmel rendelkező diák, aki nappali 

tagozatos, iskolarendszerű, alap- közép- vagy felsőfokú- tanulmányokat folytat, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és 2016-2017. tanévre érvényes 

iskolalátogatási igazolással rendelkezik. 

A képviselő-testület a támogatás fedezetét a 2016. évi költségvetésben a 2014.évi normatív 

támogatás terhére biztosítja. 

A kifizetés helyéről és időpontjáról hirdetményi úton ad tájékoztatást a jogosultak számára. 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős:  Kláricz János polgármester 
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4. napirendi pont: Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II. félévi 

Munkatervének elfogadása 

    

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II. félévi Munkatervének elfogadását.  

 

Megkérte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen ismertetni a Munkatervvel kapcsolatos 

kiegészítéseit, javaslatait. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy a II. félévi Munkaterv szeptember 29-re tervezett 

ülésének napirendje egészüljön ki a 2016. évi falunap értékelésével, úgy technikai, anyagi 

szempontból, mint a műsorösszeállítás szempontjából, átfogóan. 

Javasolja, hogy kerüljön napirendre az önkormányzati ingatlanok (lakó és nem lakóingatlanok) 

bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételek vizsgálata, mozgóárusoktól 

származó bevételek, stb. Érdemes volt-e a díjakat módosítani, értékeljék hogyan alakult a 

helyzet anyagilag, és morálisan is, valamint összefoglalva is látnák az önkormányzatnak ezt a 

fajta bevételét. 

 

A Gazdasági Bizottság javaslata, hogy szeretné napirendre tűzni a Kossuth u. 22. szám alatti 

ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatást.  A közmunkások mikor, milyen ütemezéssel 

költöznének az épületbe? Felszabadulna az önkormányzat udvara, lehetőség lenne a járművek 

elhelyezésére is. 

Az októberi hónapban javasolja, hogy kérjen a képviselő-testület tájékoztatást az iskola 

igazgatótól a tanév kezdésről, nagyon sok változás van az oktatás körül. Tájékozódjon az 

önkormányzat milyen a tanári állomány, a gyereklétszám hogyan alakult, mik a feladatok?  

A tájékoztatás alkalmával javaslatot szeretne tenni arra, hogy az önkormányzat írjon ki 

pályázatot ösztöndíjra, pedagógusok részére, hogy legyen bucsai tanár, aki 5 évig itt lakik, és, 

ne csak tanárok legyenek Bucsán, hanem legyen itt élő értelmiségi, aki alakítja, formálja az 

embereket, a falut is, és a gyerekeket is, de ezt a javaslatot a napirenden belül szeretné meg 

bővebben részletezni. 

 

Október hónapban javasolja, hogy beszéljen a képviselő-testület a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 

további sorsáról, gazdálkodásáról.  

Javasolná a testület részére november hónapban egy tájékoztatást az idősek nappali ellátásával 

kapcsolatosan. 

December hónapban javasolná a Bucsa Sport Egyesület tájékoztatását napirendre tűzni. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A jegyzői beszámolót november hónapban javasolja napirendre 

tűzni.  

 

Kláricz János polgármester: Elfogadásara javasolja a kiegészítéseket.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a II. féléves Munkatervvel kapcsolatosan 

kérdése, kiegészítése?  

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Gazdasági Bizottság elnökének kiegészítéseivel Bucsa 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II. félévi Munkatervét. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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83/2016.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi II. félévi Munkaterve 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerint fogadja el Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II. félévi 

Munkatervét kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

5. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015. évi  

gazdálkodásának áttekintéséről 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a jelentést a BUCSA-ÉP 

Nonprofit Kft 2011-2015. évi gazdálkodásának áttekintéséről. A jelentés az elmúlt öt év 

gazdálkodását, a jogszabályi változások ráhatását volt hivatott vizsgálni.  

A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az anyagot, megkérdezte a bizottság elnökét a bizottság 

véleményéről.  

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Volt már napirenden képviselő-testületi 

ülésen ez a téma, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft gazdálkodásával kapcsolatosan mik okozták a 

veszteséget. Erről több alkalommal is különböztek a vélemények.  

Az anyagból bebizonyosodik, hogy a veszteséget nemcsak a kormány általi intézkedések adták. 

A belső ellenőrzést vizsgáló kimutatta, hogy milyen költségek voltak túlzóan magasak, mint 

például a kft ügyvédi költség, illetve a cég könyvelési költsége is sokba került. Több dolog volt, 

amivel takarékoskodni lehetett volna, tehát a cégnek gazdaságosabban kellett volna működnie. 

Nagyon szép kimutatás készült el, de a kft-ről a belső ellenőrnek is az a véleménye, hogy a kft 

életképtelen, és nem fenntartható.  

Ezt a maga részéről elfogadottnak tekinti, és ennek ismeretében kell majd az októberi ülésen 

döntést hozni a képviselő-testületnek a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft sorsáról. 

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Belső ellenőrzési jelentést. 

 

Kláricz János polgármester: Több táblázatba foglalt adatra hívta fel a figyelmet, amelyek a 

Nagykunsági Környezetvédelmi Kft felé fennálló kiadásokat vizsgálják. 

2012-2013-2014 majd 2015 évekre, egyértelműen a jogszabályi változások miatt bekövetkezett 

kiadásoknak a növekedése, 2012 évről 2013 évre 4 millió forintra növekedett a bázisévhez 

képest, amikor a jogszabályi változások még nem voltak  hatással a kft kiadásaira, ahhoz képest 

6,8 millió forinttal emelkedett, aminek az oka egy jogszabály által előírt fizetendő járulék volt. 

 

Egyetért a Gazdasági Bizottság és az elnök asszony álláspontjával, októberben kell a testületnek 

a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft sorsáról dönteni. 

 

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

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015 évi 

gazdálkodásának áttekintéséről szóló Belső ellenőrzési jelentést.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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84/2016. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

 Belső ellenőrzési jelentés a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015. évi  

gazdálkodásának áttekintéséről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerint elfogadja a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015. évi gazdálkodásának 

áttekintéséről szóló Belső ellenőrzési jelentést. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Megérkezik Barta Tibor, a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Munkaügyi Központjának 

munkatársa.  

6. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

kertészszigeti tagintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával 

kapcsolatosan) a gazdaságos működés ellenőrzéséről 

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

Otthonos óvoda kertészszigeti tagintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával 

kapcsolatosan) a gazdaságos működés ellenőrzéséről készült Belső ellenőrzési jelentést. A 

közigazgatási körzeten kívül is járnak a kertészszigeti óvodába gyermekek. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Az előző testületi üléseken felmerült kérdések 

miatt került felkérésre a vizsgálat, a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan, részben 

anyagi kérdés miatt, részben morális kérdés miatt. A belső ellenőr kimutatta, hogy a bucsai 

önkormányzatnak költsége nem merül fel, a KLIK megfizeti az utaztatást, így a Gazdasági 

Bizottság is elfogadta a jelentést. Az mindenképpen jó, hogy a belső ellenőrzési jelentés 

elkészült, ezzel is igazolják, hogy foglalkoztak a témával.  

 

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

hozzászólása?  

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

szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos óvoda kertészszigeti 

tagintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a gazdaságos 

működés ellenőrzéséről készült Belső ellenőrzési jelentést. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

     

85/2016. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

Belső ellenőrzési jelentés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda kertészszigeti 

tanintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a 

gazdaságos működés ellenőrzéséről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerint elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda kertészszigeti 

tanintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a 

gazdaságos működés ellenőrzéséről szóló Belső ellenőrzési jelentést. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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7. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a beszámolót az 

önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó 

bevételek alakulásáról.  

A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet, megkérdezte a bizottság elnökét. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A mostani képviselő-testület első alkalommal 

kapott tájékoztatást a helyi adókból származó bevételek alakulásáról és a feladat ellátásáról.  

A Gazdasági Bizottság álláspontja szerint egy nagyon pontosan előkészített anyag, minden 

kiolvasható belőle, a bizottság pozitívan értékelte a beszámolót. Mindenképpen foglalkozni kell 

a témával. A 3. oldalon részletezésre került az anyagban, hogy a 2012 évhez képest a 2015 évi 

adóhátralék nőtt, bár az ügyintéző nagyon sokat foglalkozik a behajtásokkal, és az adózók is 

reagálnak a megkeresésekre.  

Pozitívan értékelte a bizottság azt, hogy az adóellenőrzés eredményeképpen kiderült, hogy 150 

ingatlan nem szerepelt az adózásban.  

Az adóbehajtás jó irányt mutat, és eredményes is, de az adóslista kimutatása szerint, ami 

nyilvános, vannak hátralékosok.  

A képviselő-testületnek törekednie kell arra, hogy a lakosságot az adó megfizetésére 

ösztönözze. Az előterjesztést jónak tartotta a bizottság, a képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolta. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

A bizottság véleményét megköszönte. Valóban növekedett a kintlévőség, de a növekedést már 

sikerült csökkentenie az adóügyi munkatársnak. Nem elég felderíteni azokat a nem adózó 

ingatlanok tulajdonosait, hanem még egy tárgyalási folyamatot is le kell bonyolítani, és nem 

hálás ez a feladat. A jegyző asszonynak, és az adóval foglalkozó munkatársnak köszönetet 

mondott az elkészült anyagért, az eddigi munkájáért, és további jó munkát kívánt.  

 

Megkérdezte van-e még hozzászólás? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

       

86/2016. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok  

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerint az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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8. napirendi pont: Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzat 2015 évi közfoglalkoztatási 

programjáról 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a tájékoztatást Bucsa 

Község Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási programjáról. 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, mik voltak a bizottság tagjainak a felvetései. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést. 

A közfoglalkoztatással a kormány a munkanélkülieket szeretné visszavezetni a munka világába. 

A munkanélküliség valóban csökkent, de összességében úgy érzi a bizottság, hogy bár az 

európai uniónak az ország eleget tett, de Bucsán a célt nem éri el a törekvés, már látni kellene 

ennek az eredményét. De nem azért, mert nincs munkalehetőség Bucsán, a községben és a 

környéken is nagyon sok van, jelentős munkabérrel, és egyéb juttatással, érhetetlen, hogy a 

lakosok miért nem használják ki.  

A község lakosságát a közfoglalkoztatás kettészakította, mert dolgoznak ennyi pénzért mások 

nagyon keményen, pl.: a kereskedelemben dolgozók, akik már reggel 6 órára kisütik pl. a 

péksüteményeket. 

2015 évben összesen 233 millió forint volt a közmunkaprogram, 193 millió forint a bér és 

járuléka, 40 millió forint a dologi kiadása. A táblázatok részletezik mire költötték ezeket az 

összegeket. Láthatják mennyi ásót, kapát, munkaruhát, ásványvizet, stb vásároltak.  

Ez nagyon sok, és úgy látják a faluban, hogy nem érte el a célját ez a törekvés. Ezek persze 

kormányrendeletek, és hozzájuk kell alkalmazkodni és természetesen akarnak is 

alkalmazkodni. 

Nagyon fontos a dologi kiadásoknál a beszerzés, hogyan alakul ez az önkormányzatnál?  

A beszerzett árukat be kell vételezni, leltárban kell, hogy szerepeljenek, majd azokat ki kell 

adni a raktárból, aki a dolgozók közül felhasználja az anyagokat, hogyan van ez kialakulva, 

hogy ez támadható se legyen. Nem elég becsületesnek lenni, becsületesnek is kell látszani  

A lakosság véleménye is hasonló. A Gazdasági Bizottság tehát hosszan megbeszélte, és 

elfogadta a közfoglalkoztatásról készült 2015. évi beszámolót.  

 

Kláricz János polgármester: Maga az alapfelvetés, a programnak a sikeressége két nézőpontot 

vet fel, statisztikai vonalon a program egyrészt sikeres. 230 millió forintot jelent bevételi 

oldalon, ami nagyrészben a bért jelenti, ezeknek az embereknek a nagytöbbsége a bérét itt a 

településen költi el, illetve maga a település is profitál a közfoglalkoztatásból, az önkormányzat 

is számos eszközt be tud szerezni, amit a községben hasznosítani tud. Ez is egyrészt a célja 

ennek a programnak. 

Nem először jelenti ki azt is, hogy az önkormányzatot alkalmatlannak tartja arra, hogy ekkora 

létszámot 200-300 főt foglalkoztasson, mert ezzel párhuzamosan nem tud olyan személyeket 

foglalkoztatni, akik a koordinációban ki tudnák venni a szerepüket. 250 ember sok, nem 

egyszerű ellátni a koordinációs feladatokat. 

Arra van lehetőség, hogy a közfoglalkoztatottak közül jelöljenek ki csoportvezetőket néhány 

ezer forintos bérben való különbséggel. Ezzel sem mondanak újat, hogy nagyon nehezen 

fogadják el a közfoglalkoztatottak a saját körükből azt aki „dirigál”, folyamatos konfliktusok 

születnek ebből. 

Mindezen negatív hatásával együtt is egy hasznos, és a településnek egy maximálisan 

kihasználandó programként tartják nyilván a közfoglalkoztatást, és várja az önkormányzat év 

végén, év elején, hogy induljanak el a tervtárgyalások. 
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A foglakoztatotti létszámhoz már úgy tervezi az önkormányzat a feladatot, a munkát, hogy 

közfoglalkoztatásba próbálja beleintegrálni, és nem a költségvetésbe. Egyetért, nem elég 

becsületesnek lenni, becsületesnek is kell látszani.  

 

Több alkalommal és több szerv részéről is volt ellenőrzés, az idén is, a Belügyminisztérium, a 

Munkaügyi Központ is folyamatosan figyelemmel kíséri a feladat ellátását. 

A közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő tételeket külön kormányfunkció számon kell 

nyilvántartani, ennek ellenőrzése a kincstár részéről rendszeres.  

A beszerzésekkel kapcsolatosan már a program elkészítésekor egyfajta árajánlat rendszer van, 

és ezzel együtt kerül elfogadásra a program, ezt követően már csak negatív irányba lehet eltérni 

attól. Több szempontból több önerőt kellett az önkormányzatnak hozzátenni a programhoz, 

mint például a vasanyagok beszerzésénél.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A munkaruházattal kapcsolatosan kérdezett. Vannak olyan 

közfoglalkoztatottak, akik intézményeknél kisegítő tevékenységet végeznek, és nem kaptak 

munkaruhát.  

 

Kláricz János polgármester: A munkaruhák beszerzése még folyamatban van, és a hosszú távú 

közfoglalkoztatásban résztvevők kapják.  

 

Felkérte a jelenlévő Barta Tibor urat a Munkaügyi Központ megbízott képviselőjét 

szíveskedjen a napirendhez hozzáfűzni gondolatait.  

 

Barta Tibor a Szeghalmi Járási Hivatal Munkaügyi Központjának munkatársa: A járási 

hivatalhoz hét település tartozik, mind a hét településen sajátos megvalósítás történik, és a belső 

tartalma is eltérő, ez más-más szervezést, és más-más szakképzett állományt takar. Bucsát és 

még egy települést az egyik legkreatívabb településként tartják számon, a polgármester úr és a 

szakmai segítségei olyan dolgokat találnak ki, aki minden kollega részéről elismerést vált ki.  

Vannak olyan települések, ahol visszafogottabban gazdálkodnak, ezért minden településen 

másképpen kell, és lehet értékelni a közfoglalkoztatást.  

Minden évben legalább két alkalommal tartanak ellenőrzéseket, a Belügyminisztérium és a 

megye részéről is járják a településeket ilyen céllal. Még nem volt olyan ellenőrzés, olyan 

jegyzőkönyv, amiben Bucsát elmarasztalták volna.   

Vannak pénzügyi ellenőrzések is, ezek is mindig rendeződnek. 

Bucsa község a közfoglalkoztatás lebonyolításának szempontjából példa értékű.  

 

A kormányzatnak elvárása, hogy a 233 millió forintból 40 millió forintot dologi kiadásokra kell 

fordítani. Azért kapja ezt az önkormányzat, hogy ezekkel az eszközökkel a településen 

foglalkoztatottaknak hosszabb időn keresztül meg tudja oldani a munkáját.  

Az a meglátása, hogy valóban túlmutat ez a feladat az önkormányzat feladatkörén, ennyi ember 

foglalkoztatását az önkormányzat nehezen tudja biztosítani. Erre azonban már nem biztosít az 

állam hátteret. Vannak olyan települések, ahol a munkavezető, aki összefogja a 

közfoglalkoztatottakat egy nap, csak ha körbejárja a munkásokat, már kitelik a napja.  

 

Szeptember hónapban lesz a közfoglalkoztatási kiállítás. Negyedik éve rendezi meg a megye. 

Eddig mindig azt mutatták be, hogy mennyire nagyszerű a közfoglalkoztatás. Most már el kell 

mozdulni abba az irányba, hogy a versenyszféra legyen az elsődleges a munka világába, de nem 

tudják bevonni az embereket, mert a közfoglalkoztatásból nehéz ezt megtenni. Magát a 

közfoglalkoztatást lehet támadni is, és védeni is.  
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Most próbálják azt megtenni, hogy az értékteremtő tevékenységeket csökkentik, és olyan 

feladatokat adnak a dolgozóknak, hogy onnan elmozdíthatóak legyenek más munkahelyekre.  

A minimálbér emelkedett, de a közfoglalkoztatási bér nem változott, így próbálják leszakítani, 

hogy minél nagyobb szakadék legyen az elsődleges munkaerő piacon a közfoglalkoztatással 

szemben.  

 

Kláricz János polgármester: A Gazdasági Bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

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

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi 

közfoglalkoztatási programjáról szóló tájékoztatást.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

87/2016. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

 Bucsa Község Önkormányzat 2015 évi közfoglalkoztatási programjáról 

szóló tájékoztatás elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerint elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat 2015 évi közfoglalkoztatási programjáról 

szóló tájékoztatást. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

9. napirendi pont: Bucsa község Településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása 

 

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

Településfejlesztési koncepciójának jóváhagyását.  

Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan mi volt a Gazdasági Bizottság 

álláspontja? 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Településfejlesztési Koncepció 

átdolgozásra került, annak elkészítése szükséges, elfogadását javasolja a bizottság. 

 

Kláricz János polgármester: A Településfejlesztési koncepció elfogadása után indul meg újra a 

munka a településrendezési terv készítésével kapcsolatosan. 

Az előző ciklusban is felvetődő téma volt ez, hogy egy majdnem kész anyagra nem tudták 

rámondani a teljes elfogadást, olyan jogszabályi változások következtek be, hogy teljesen 

elölről kellett kezdeni a folyamatot, viszont az ERBO-PLAN Kft-vel már előrehaladott 

kidolgozott koncepció készült. A szakemberek el fogják készíteni az anyagot. 

Összességében ezzel a döntéssel is a munka előrehaladását tudják segíteni.  

 

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

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

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa község Településfejlesztési koncepcióját jóváhagyja.   

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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88/2016.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa község Településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az épített környezet alakításáról és vé-

delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján – meg-

tárgyalta és elfogadja a „Bucsa Község Településfejlesztési koncepciója - 2016” elneve-

zésű dokumentumot. 
Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

 

10. napirendi pont: Tájékoztatás Bucsa község állami ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisának, és településrendezési tervkészítési célra történő megrendeléséről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a tájékoztatást Bucsa 

község állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának, a településrendezési tervkészítési 

célra történő megrendeléséről. 

Az előterjesztés tudomásulvétel végett került a képviselők elé, mivel az adatbázis költsége 

közel egymillió forint. Az adatbázis megvásárlására és felhasználására megállapodás alapján 

kerül sor.  

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

szavazni, aki a Bucsa község állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának, és 

településrendezési tervkészítési célra történő megrendelését tudomásul veszi.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

89/2016.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

 Tájékoztatás Bucsa község állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának, és 

településrendezési tervkészítési célra történő megrendeléséről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa község állami ingatlan-

nyilvántartási térképi adatbázisának, és településrendezési tervkészítési célra történő 

megrendeléséről szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

  

11. napirendi pont: Tájékoztatás a Dózsa György utca ivóvízhálózati rekonstrukciós 

munkák költségeivel, a munkák ütemezésével kapcsolatosan 

  

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

Dózsa György utca ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák költségeivel, a munkák 

ütemezésével kapcsolatosan. 

A Gazdasági Bizottság is indokoltnak tartja a Dózsa György utca ivóvízhálózati rekonstrukciója 

munkálatainak elvégzését. Az alaptörténetet ismeri mindenki, az utca aszfaltburkolata teljesen 

tönkrement, a szennyvízberuházás utáni helyreállításra is csak az ivóvízhálózat cseréje után 

kerülhet sor, a csere nincs hatással az önkormányzat költségvetésére.  

Az utcában élő lakosok is ki lesznek értesítve, hogy az ivóvízhálózat cseréje után lesz az utca 

helyreállítva a szennyvízberuházás miatt. 
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Földesi Györgyné képviselő: Ha a Dózsa utcában nem állítják helyre az utat, az ott lakók 

nehezen fogják ezt elviselni, sőt ha még ezután fogják az utcát felbontani, és az ivóvízvezetéket 

cserélni, és még azután fogják helyreállítani az utat, az a lakosság tűrőképességét próbára teszi. 

Javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést, de javasolja, hogy gondolkodjanak el rajta, és 

találnának-e olyan megoldást, amit előrébb hozhatná az út helyreállítását, hogyan lehetne 

egyidejűleg a cserét és a helyreállítást is elvégezni. 

 

Kláricz János polgármester: Először arra kérte az Alföldvíz Zrt munkatársait, vizsgálják meg, 

hogy a jelenlegi útburkolat alól kihelyezhető-e az ivóvízhálózat. Sajnos nem és a teljes Dózsa 

György utcai hálózat cseréje előtt a burkolat helyreállítása kidobott pénz lenne. A téli 

járhatóságot szórtköves útalap kialakításával biztosíthatja az önkormányzat, melyre várhatóan 

2017. májusától szilárdburkolat kerülhet. Az utcában lakókat természetesen a végleges tervezet 

elfogadását követően kiértesítik és reménykednek abban, hogy türelemmel veszik az utcájukat 

érintő felújítási munkálatokat. 

  

Faluházi Sándor képviselő: Ezt sajnos csak megerősíteni tudja az Alföldvíz Zrt részéről. 

Nem a szennyvízberuházás tette ennyire tönkre a Dózsa György utcát, sajnos két éve már ilyen 

rossz az az út. Az utolsó 50 méter szakasza olyan rossz volt, hogy a szennyvízberuházás után 

szórt kővel terítették, most az a legjobb szakasz. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha ezt már szakemberek megvizsgálták, akkor érthető, hogy nem 

lehet hamarabb, vagy egyszerre elvégezni a helyreállításokat. Javasolja, hogy hívják össze a 

lakosokat, azok is mondhassák el a gondolataikat, és kapjanak tájékoztatást a felújításról. 

 

Kláricz János polgármester: A Gazdasági Bizottság tehát elfogadásra javasolta az előterjesztést.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Dózsa György utca 

ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák költségeivel, a munkák ütemezésével kapcsolatos 

tájékoztatást elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

90/2016.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

 Tájékoztatás a Dózsa György utca ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák költségeivel,  

a munkák ütemezésével kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György utca ivóvízhálózati 

rekonstrukciós munkák költségeivel, a munkák ütemezésével kapcsolatos tájékoztatást 

tudomásul vette.  

Felelős: Kláricz János - Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

  

 

12. napirendi pont: Tájékoztatás a Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2016. évi működtetési 

költségeihez történő hozzájárulással kapcsolatosan 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, a Tájékoztatást a 

Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2016. évi működtetési költségeihez történő hozzájárulással 

kapcsolatosan. 

Az idei évben is tervezte az önkormányzat az Iroda működtetési költségeinek a támogatását.  
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Javasolja, hogy fogadja el a testület ezt a napirendet is.  

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

91/2016. (VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a füzesgyarmati székhellyel működő Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2016. évi 

működtetési költségeivel kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 120.000 Ft-tal támogatja a 

füzesgyarmati székhelyű Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2016. évi működési költségeit. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

13. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft cégmódosításával kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP 

Nonprofit Kft cégmódosításával kapcsolatos döntés meghozatalát.  

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető személyéről, két fő felügyelő bizottsági tag személyéről 

(Opóczkiné Márki Andrea, és Janó Sándor) és a könyvvizsgáló személyről kell döntést hozni,  

 

Kérte a képviselőket, hogy a döntést támogatni szíveskedjenek, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft  

ügyvezetőjének (Gyarmati Imre) valamint két (2) felügyelő bizottsági tagjának, (Opóczkiné 

Márki Andrea Sára és Janó Sándor) valamint a könyvvizsgáló – ez utóbbi kettő tisztség 

vonatkozásában határozott idejű, de legfeljebb öt éves mandátum bevezetésével – 

mandátumának 2016. december 31. napjáig történő meghosszabbításához hozzájárulnak. 

  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

92/2016.(VIII.25.) Képviselő-testületi határozat 

BUCSA-ÉP Nonprofit Kft cégmódosításával kapcsolatos döntés meghozatala 

A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft. tagjai elhatározták, a BUCSA-ÉP Építőipari 

Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5527 Bucsa, Kossuth tér. 6.) 

ügyvezetőjének (Gyarmati Imre) valamint két (2) felügyelő bizottsági tagjának, 

(Opóczkiné Márki Andrea Sára és Janó Sándor) valamint a könyvvizsgáló – ez utóbbi 

kettő tisztség vonatkozásában határozott idejű, de legfeljebb öt éves mandátum 

bevezetésével – mandátumának 2016. december 31. napjáig történő 

meghosszabbítását. 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft.-ben 

történő fenti változásokat jóváhagyja, továbbá az ehhez kapcsolódó társasági szerződés 

módosítást jóváhagyja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Gyarmati Imre ügyvezető 

Határidő: 2016. augusztus 25. 
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14. Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a Bejelentések napirendi pontot.  

Megkérdezte kinek van kérdése, hozzászólása?  

 

Földesi Györgyné képviselő: Az Ady Endre utcai lakás 14.500.000 Ft-ért eladó, aminek a 

bekerülési költsége 22.700.000 Ft volt, kb 2 millió forintot értékcsökkenésként le lehet már írni, 

de akkor is a két összeg között nagy eltérés van. Konkrétan arról nincs testületi döntés, hogy 

vevő esetén a vételár a meghirdetett összegért adja el az önkormányzat, ez későbbi, de „kényes” 

téma. 

Amikor azt kérte, hogy ne csak a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról essen szó, hanem 

a két ülés közötti időszakban tett intézkedésekről is, arra gondolt, hogy a polgármester úr adjon 

tájékoztatást a két ülés közötti eseményekről. A füzesgyarmati Amondó újságból értesült arról, 

hogy a bucsai testület néhány tagja Lengyelországban járt. Többször említette már, hogy a 

testvértelepülésekkel nem tartják a kapcsolatot, a nagy távolságra hivatkozva, bár ez így nem 

illendő, rendezni kellene ezeket a dolgokat. Meg kellene adni a rendjét, tisztességét ennek. 

Az újság hírek szerint a bucsai testület tagjai szeretnének testvértelepülései kapcsolatot 

kiépíteni Rogoznikkal. Erről miért nem kaptak tájékoztatást? 

Megkéri a polgármester urat, hogy szíveskedjen erről tájékoztatást adni. 

 

Szeretné kérni a polgármester urat, hogy a 90 éves Vígh nénihez menjen el, mert nagyon 

hiányolta a születésnapján. 

Sajnálja, hogy az önkormányzati kocsik még mindig a közterületeken állnak. 

Költözzenek át minél előbb a közmunkások a másik helyre és akkor legyen hely a kocsiknak 

is. 

 

Megkérdezte, hogy az önkormányzat szeretné megvásárolni a Kossuth u. 23. szám alatti telket? 

Illetve az Árpád sor utcai Gyarmati Lajosné kertjét is? 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy Vígh néninél már járt, a falunap 

előtti héten, a látogatás megtörtént. 

A Bucsa, Kossuth u. 23. sz. alatti telek önkormányzat általi megvásárlási szándékot akkor 

szeretné napirendre tűzni, ha azt értékbecslő felmérte. A további tárgyalási szakaszt ezután a 

felmérés után időzítené.  

Ha az értékbecsléssel azonosan döntés születne, és forrás is lenne rá az önkormányzatnak, és 

reális áron hozzá lehetne jutni, látna benne potenciát, de még nincs ebben döntés. 

Az Árpád sor utcai kert megvásárlását is szeretné majd a testület elé terjeszteni megtárgyalásra, 

egy gyümölcsös kertet lehetne kialakítani a közfoglalkoztatotti keretek között is látná a 

hasznosságát. A terület nagysága közel egy hektáros, 1,5 millió forint lenne a vételár. 

Az út másik oldalán a horgásztó van, ott arra törekednek, hogy minél rendezettebb településkép 

fogadja az idelátogatót, vagy a településen áthaladót. 

Tisztázni fogja ezeket a telekvásárlási szándékokat, és a képviselő-testület elé terjeszti. 

A kistérség részéről két alkalommal volt felkérve arra, hogy a lengyelországi delegációt 

vezesse, egy évvel ezelőtt is, és most utóbb a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület elnökeként  

járt Lengyelországban, így a cikk helyes. 

Tájékoztatást fog adni erről az útról, és az esetleges testvértelepülés kiépítési szándékról. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem is tartják a kapcsolatot, de nem is rendezik, ez nem helyes. 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét 

és az ülést 16,45 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 
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