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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-15/2015. iktatószám 

15. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én 

(csütörtökön) délután 14,30 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről. 

 

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

 

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

Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó 

képviselők. 

Hiányzó nem volt. 

 

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

alezredes, a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője, Zsombok János tűzoltó főhadnyag, a 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

Hatósági osztályvezetője 

 

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

Zsombok Jánost a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Kirendeltségének Hatósági Osztályvezetőjét, Szalai Zoltán rendőr alezredest, a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság vezetőjét. 

 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Ismertette a napirendi pontokat: 

    

1./ Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi Bucsa községet érintő hatósági munkájáról 

 Előadó: Zsombok János Hatósági Osztályvezető (szóbeli előterjesztés) 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadása elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

3./ A 2014. évben képződött maradvány elszámolása megtárgyalása, döntéshozatal a 

felosztásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

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

megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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 5./ A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert 

Támogatási szerződésben foglalt az - Óvoda felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáról döntés 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Bejelentések  

 

Kiegészítette a napirendi pontokat, kérte, hogy vegye fel a testület 2. napirendi pontként a 

rendőrségi beszámolót, így a többi napirendi pont tolódik eggyel, továbbá javasol még 

felvenni 7. 8. 9. napirendi pontokat is: 

 

2. napirendi pontként javasolja a „Beszámoló Bucsa község 2014. évi közbiztonsági 

helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről  

  Előadó: Szalai Zoltán r.alezredes kapitányságvezető 

 

Javasolja 7. 8. és 9. napirendi pontként a javasolja a közfoglalkoztatással kapcsolatos 

anyagbeszerzésre vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálását 

felvenni. 

 

7. napirendi pont: Építőanyagok (cement, fűrészáru) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatokról döntés 

 

8. napirendi pont: Vasáru beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett 

ajánlatokról döntés 

 

9. napirendi pont: Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatokról döntés 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat (a 3. napirendi pont levétele mellett) 

elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi Bucsa községet érintő 

hatósági munkájáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az napirendi pontot, a beszámolót a Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi Bucsa 

községet érintő hatósági munkájáról. 

A napirend előadója is jelen van, Zsombok János Hatósági Osztályvezető, akit felkért a 

beszámoló megtartására.  

 

Zsombok János Hatósági osztályvezető: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait.  
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Bemutatkozott, Zsombok János tűzoltó főhadnagy. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Hatósági Osztályvezetője. A 

kirendeltség vezető távollétében kicsit nehéz volt a feladatot elvállalni, mert 2015. február 1. 

napjától látja el a munkáját a Szeghalmi Kirendeltségen, korábban a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kataszttrófavédelmi Igazgatóságon és a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságon szolgált.  

A képviselő-testület meghívását megköszöni. 

A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság közvetlen irányítása alá tartozó helyi szerve, mint első fokú hatóság és 

szakhatóság integrált katasztrófavédelmi feladatokat látnak el, ami azt jelenti, hogy polgári 

védelmi, tűzvédelmi, iparbiztonsági, és piacfelügyeleti feladatokat.  

Külön szervezeti egységként működik a kirendeltségen a hatósági osztály, ahol négyen 

dolgoznak. Az illetékességi terület a három járás, a Szeghalmi, a Gyomaendrődi és a Szarvasi 

Járás területét foglalja magában, 18 település és 85.000 fő lakost érint. 

2014 évben 183 db hatósági eljárás indult, és több mint 200 eljárásban vettek részt 

szakhatóságként, elsősorban építésügyi eljárásokban, de más eljárásokban is. 

758 hatósági ellenőrzést hajtottak végre, amelyből 381 volt tűzvédelmi szakterületet érintő, 

211 polgári védelmi szakterületet érintő, 176 iparbiztonsági szakterületet, illetve 10 

piacfelügyeleti szakterületet érintő ellenőrzés volt.  

Kiemelt feladat volt 2014. évben is, mint az idén is a szabadtéri tűzesetek megelőzésére a 

kéménytűz és szénmonoxid mérgezésekkel kapcsolatos káresemények megelőzésével és a 

létfontossági rendszerelemek védelmével és kijelölésével kapcsolatos feladatok. 

Bucsa településre vonatkozóan összesen 28 hatósági ellenőrzést hajtottak létre a település 

vonatkozásában az itt lévő hivataloknál és gazdasági szervezeteknél. Ebből 10 db volt polgári 

védelmi szakterület, ami érintette a vízelvezetőket, a védműveket, befogadó helyeket, a 

lakossági riasztó eszközök megfelelőségét. Hiányosságot egy esetben sem tapasztaltak. 

Történt 7 iparbiztonsági ellenőrzés is, azon felül, amit a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint 

veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatóság végzett. Mindegyik mezőgazdasági cégek veszélyes 

áruszállítási (műtrágya) területét érintette. Nem tapasztaltak hiányosságot.  

Tűzvédelmi ellenőrzéseknél az iskolákat, szociális intézményeket ellenőrizték országos 

feladatszabásra. Apróbb hiányosságokat találtak. Ezek a hiányosságok országos szinten 

jellemző hibák, a villamos berendezéseknek a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata 

nincs meg, illetve a villámvédelmi berendezések tűzvédelmi szabványossági vizsgálata nincs 

meg. Azért fontos, és azért szeretik mindig szigorúan venni, mert a tűzvizsgálati statisztika 

szerint országosan az épülettüzek nagy százaléka az elektromos hiba miatt keletkezik. A 

feltárt hiányosságokra elsősorban felhívják a figyelmét az ügyfélnek a szabálytalanságra és 

kötelezik annak megszüntetésére. Ha nem látnak együttműködést, akkor bírságot kell 

kiszabni.  

Természetesen vannak olyan életveszéllyel járó szabálytalanságok, amelyek azonnali bírságot 

és azonnali intézkedést igényelnek. Ilyen nem volt Bucsa település vonatkozásában.  

Országosan elsők között van a szeghalmi kirendeltség a lakossági felkészítés és megelőzés 

szempontjából a tűzvédelmi propaganda tevékenységben. Minden évben lakossági 

tájékoztatókat adnak ki, szakmai fórumokat szerveznek, helyi médiában szereplő 

kiadványokat adnak közzé, melyekben a legfontosabb tűzmegelőzési szabályokat ismertetik. 

Fontosnak tartja, hogy említést tegyen az új országos tűzvédelmi szabályzatnak a szabadtéri 

tüzek megelőzésével kapcsolatos szabályairól.  

Az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet, három szempontból rögzíti a tűzgyújtás szabályait. 

Az első szempont a belterületi tűzgyújtás, a második a külterületi tűzgyújtás, a harmadik 

pedig a mezőgazdasági betakarítással kapcsolatos tűzvédelmi szabályok. 

A belterületi tűzgyújtásnál azt írja elő a rendelet, ha a tűzgyújtásról, más jogszabály nem 

rendelkezik, akkor a belterületen keletkező hulladékok égetése tilos. Ez a más jogszabály 
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lehet önkormányzati rendelet, és ha az információja helyes, akkor Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2005.(VI.5.) önkormányzati rendelete szabályozza 

a belterületi égetést, amely szigorúan, de engedélyezi. Tájékoztatásként elmondja, hogy a 

jelenlegi szabályozások szerint, ha a jogszabályoknak nem felel meg az égetés, abban az 

esetben 20.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedő pénzbírság is kiszabható.  

Nyilván a legmagasabb 3.000.000 Ft akkor szabható ki, ha már akkora a tűz és haláleset is 

történik.  

Azt a feladatot kapták országos szinten, hogy minden településen vizsgálják meg az égetésre 

vonatkozó szabályokat, és Bucsa községben ez az önkormányzati rendelet megfelelő.  

A külterületi égetés szempontjából megjelent egy új fogalom, az irányított égetés, ami azt 

jelenti, hogy a mezőgazdászoknak van lehetőségük a tűzvédelmi hatóság engedélyével 

elégetni a hulladékot. Ennek azonban szigorú szabályai vannak, egy kérelmet, amikor 

beadnak, azon egy terület szerepelhet, ami 10 hektár lehet maximum és az eljárásnak 3.000 Ft 

díja van. Egy esőnapot meg lehet jelölni, mert az égetés napját megelőzően 10 nappal 

hamarabb kell a kérelmet benyújtani. 

 

A kirendeltség egy tájékoztató levelet szeretne a falugazdászok és a mezőgazdaságban 

dolgozók részére eljuttatni, ami az új mezőgazdasági betakarítási munkálatokkal 

kapcsolatosan a tűzvédelmi előírásokat tartalmazza. Ezt a tájékoztató levelet az önkormányzat 

részére is meg fogják küldeni. 

 

Kláricz János polgármester: A külterületen csak a mezőgazdasági égetésre van lehetőség?  

   

Zsombok János hatósági osztályvezető: Átlagosan 10 hektáron van egyszerre lehetőség 

mezőgazdasági égetésre, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik, vannak olyan esetek, 

mint pl. növény-egészségügyi, vagy állategészségügyi szempontból való égetésre van szükség 

a katasztrófavédelem engedélyével lehet tüzet gyújtani külterületen. 

Az önkormányzat illetékmentes kérelemmel élhet. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy mi a helyzet akkor, ha nagyobb az égetendő 

terület, mint 10 hektár. Félbe kell szántani és külön égetni?  

 

Zsombok János hatósági osztályvezető: Ilyenkor több kérelmet kell benyújtani, az illeték 

3.000 Ft kérelmenként, a feltétel az, hogy egyszerre 10 hektárt lehet meggyújtani. Több 

feltételnek kell megfelelni, vasúttól, közúttól való távolságnak meg kell felelni, hol kell 

kezdeni az égetés, milyen eszközöknek kell kéznél lenni.  

Csökkenő tendenciát mutat a szabadtéri tűzesetek száma, ami elsősorban az utóbbi időben  a 

csapadékosabb időjárásnak köszönhető, valamint a hatósági fellépés is szigorúbb lett.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Az önkormányzat a saját rendeletében engedélyezi belterületen a 

tűzgyújtást, azonban mindenképpen tájékoztatni kell a lakosokat a külterületi tűzgyújtással 

kapcsolatos szigorúbb szabályokról.  

 

Kláricz János polgármester: A jogszabály változásról a felhívást kitették a hirdetőtáblára. 

Bucsa település abban a helyzetben van, hogy a vonulás szempontjából Karcaghoz tartozik, a 

hatósági munka szempontjából pedig Szeghalomhoz. A Karcagi Tűzoltóságtól is kap majd az 

önkormányzat tájékozatót.  

Megköszönte a tájékoztatást. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi Bucsa községet érintő hatósági 

munkájáról szóló beszámolót.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   35/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi Bucsa községet érintő hatósági 

munkájáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi Bucsa 

községet érintő hatósági munkájáról szóló beszámolót. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a közrend és közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről Bucsa községben  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a beszámolót a 

közrend és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről Bucsa községben. 

Köszöntötte Szalai Zoltán rendőr alezredes kapitányságvezetőt, a napirend előadóját.  

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: Az elmúlt évi közbiztonsági beszámolót a képviselő-testület 

egyhangúlag elfogadta. Az elmúlt évhez képest nem történtek olyan radikális változások a 

közbiztonság terén, amire azt elmondhatnák, hogy nagyon sokat romlott, vagy nagyon sokat 

javult. Bucsa község változatlanul élhető, biztonságos település, éjjel-nappal ki lehet menni a 

településre. Az írásos beszámoló egy központilag kötött formátumú és szabott adattartalmú, 

minden kapitányságon ilyen adatokat kell tartalmaznia. A bűncselekmények száma hullámzó 

képet mutat, a tavalyi 19-hez képest most 21 volt, de ez sem kiugró érték, a településen nem 

számottevő.  

A bűncselekmények arányosításánál a százezer lakosra jutó bűncselekmények számát szokták 

mérvadónak tekintetni, ez Békés megyében 2440, ehhez képest a szeghalmi 

rendőrkapitányságon 1650, azaz 100 lakosra 1,6 bűncselekmény jut, a szeghalmi 

rendőrkapitányság illetékességi területén. Így ez az arány jó, a megyei átlagot lefelé viszi. Ez 

egy olyan megőrzendő érték, amivel továbbra is foglalkozni kell. A karcagi közelség nem 

vetíti rá a negatív hatását a település közbiztonságára. Amivel érdemes foglalkozni, az a 

közterületen elkövetett bűncselekmények száma, mert a lakosság biztonság érzetét ez nagyban 

befolyásolja. Volt, amikor megugrott a bűncselekmények száma a közterületen, 2011 évben 

11 volt, a tavalyi évben 1 ilyen eset volt. Ez nagyon jó arány.  

A 21 bűncselekményből, ami összesen keletkezett a településen, 14 olyan bűncselekmény 

fajta volt, amit a rendőrkapitányság kiemeltként kezelt, ezek a lakosok biztonság érzetét 

komolyabban befolyásolják. A táblázatból kiemelendő a testi sértések számának a 

növekedése. Ez néha a súlyosig is eljut, de nagyon sok otthon történik a családokban. A 

lakosok egyre nyitottabbak a rendőrség felé, elmerik mondani, ami otthon történik, még 

távoltartás is volt a községben a tavalyi évben.  

Azonban nem mindig jut el a rendőrség tudomására minden eset. 
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Ami még emelkedő képet mutat, az a garázdaságok száma. A vagyon elleni bűncselekmények 

jelentik a bűncselekmények legnagyobb részét. Ez az arány 30 és 60 között szokott lenni, de 

most inkább az alacsonyabb értékhez közelít. 

A tavalyi évben a komolyabb lopásokat a rendőrség felderítette. Olyan helyen szokott ez 

történni, ami elhagyott, nyomszegény, a tulajdonosok későn veszik észre a cselekményt. 

Ahol találnak nyomot, szemtanút, ott viszont nagyobb az eredményesség.  

Gyakorlatilag ezek voltak a legszámottevőbb bűncselekmények.  

Bűnügyi szempontból a település teljesen jó helyen áll és megnyugodhat. 

A közlekedés szempontjából a településen egy átmenő út van, látszik az, hogy megindultak a 

kamionok, nagyobb sebességgel mennek, azonban a rendőrség kapott egy sebességmérőt, és 

sűrűbben tudnak vele mérni. Felhívná a figyelmet a sebesség helyes megválasztására, ami 

legalább a közigazgatási határ alatti legyen, és akkor nagyon nagy probléma nem lesz az 

ellenőrzések során. Fontos még a biztonsági öv, a mobiltelefon használat, a gyermekülés 

megléte. Az elmúlt évben nem történt Bucsán az elmúlt évekéhez hasonló kimenetelű 

emberéletet követelő közlekedési baleset. Ez is olyan dolog, ha belegondolnak, akkor biztos, 

hogy a fenyegetettség a közigazgatási bírságokkal kapcsolatosan, amelyek elég magas 

összegűek, elvette a kedvét azoknak akik gyorsan akartak hajtani, és így nagyobb volt a 

reakció idő, és nagyobb az esély arra, hogy a baleset bekövetkezik. 

A biztonsági övre, és a gyermekülésre is oda kell figyelni. A kézbentartott mobiltelefon 

változatlanul a közigazgatási bírság hatálya alá tartozik.  

Bucsán két körzeti megbízott dolgozik, Köleséri Zoltán és Ábrahám Péter. Őket általában a 

településen lehet találni, ha probléma van lehet hívni, felkeresni őket.  

Ha probléma van a 112-es egységes segélyhívó rendszert is lehet hívni. Ezt javasolja a 

leginkább, mert a kapitányságon az ügyeleti rendszer megszűnt, és egy szolgálat irányító 

parancsnok érhető el, aki a munkaidejének nagyobb részét a közterületen tölti. 

Nagyon fontos a reagálási idő, a rendőrséget el lehet érni, és minél hamarabb a helyszínen 

lesznek a rendőrök. 

Az elmúlt évben elindult egy új program, a 19/24-es program, ami arról szólt, hogy a 

településeken naponta legyen rendőri jelenlét. Ennek következtében javult a közbiztonság, 

közeledett a lakosság és a rendőrség egymáshoz. A sikeres programot folytatás követi. Ha a 

rendőrök a szabadságukat töltik, akkor is lesz rendőr a községben, vagy Füzesgyarmatról, 

vagy Szeghalomról jönnek majd át. 

Megköszönte a Polgárőrség segítségét, ha nincsenek szolgálatban akkor is nyitott szemmel és 

füllel járnak, együtt tudnak velük működni, szólnak ha tapasztalnak valamit. Javasolja, hogy 

támogassák a polgárőröket. 

Megköszönte az önkormányzat segítségét is, nagyon jó a kapcsolatuk.  

A körzeti megbízotti irodában az internet használaton keresztül, zárt, kódolt vonalon érik el a 

szeghalmi rendőrkapitányságot, ez nagyon jó és fontos dolog. Azonnal a központi rendszerbe 

kerül az adat, ekkora távolságon nyilván nagy jelentősége van.  

Megköszöni az összes intézmény segítségét, a családok segítésén keresztül, az iskolák, 

óvodák részéről a segítséget, hiszen közösen tudnak előrelépni a közbiztonság terén. 

Szeghalmon volt egy kábítószerügyi egyeztető fórum az elmúlt hetekben. Nagyon 

eredményes és hasznos volt ez az elindító fórum. Akár a pedagógusok, akár családokkal 

foglalkozók, akár a polgárőrök nagyon tudnák hasznosítani, amit ott hallanak. Szakemberek 

vannak jelen, akik abban tudnak segíteni, hogy egyes esetekben mit kell tenni.  

A probléma nem azokkal a drogokkal van, ami a droglistán szerepelnek, hanem azokkal a 

dizájnér drogokkal, amelyek a listán nem szerepelnek, ilyenkor az eljárást is meg kell 

szűntetniük. Sajnos olyan olcsón lehet ezeket a drogokat kapni, hogy akár egy általános 

iskolás gyerek is meg tudja venni. Vannak olyan terjesztők, nem ezen a területen, a 

Dunántúlon, akik személyi igazolvány ellenében adják el ezeket a drogokat, mert ezek nem 
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illegálisak. Ami az előnye ezeknek a szereknek az, hogy nagyon olcsóak, ami a hátránya az 

az, hogy nem tudják, hogy mi a hatása.  

Nagyon veszélyes helyzet alakulhat ki, hiszen nem tudják, hogy mi a hatásuk, milyen szervi 

elváltozásokat okoznak. Boncolások alkalmával jutnak az orvosok információhoz. 

Felhívja a figyelmet arra a tájékoztatóra, tréningre, amely a kábítószerügyi egyezető fórumon 

került meghirdetésre Szeghalmon.  

Ez egy két napos tréning lesz, amelyen a részvétel ingyenes.  

 

Kláricz János polgármester: Örül, hogy kitért a kapitányságvezető erre a témára. Tavaly és 

tavaly előtt is beszéltek már erről a témáról, és elfogadják, megértik azt a választ, amit erre 

vonatkozóan kapnak, elhiszik, hogy nem lehet lekövetni ezeknek a szereknek a vonulatát.  

Ezen a fórumon az önkormányzat részéről a védőnő vett részt. Biztos benne, hogy a 

későbbiekben is részt vesznek majd tréningen. 

 

Megköszönte a részletes tájékoztatót. Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy amit most használnak traffipax készülék, ez a 

legmodernebb?  

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: A legmodernebb készülék, amit most használnak, minden 

kapitányság kapott, és eredményes a használata. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Örömmel hallotta mind a két beszámolót, megköszönte a gondos 

készülődést és az összeszedett anyagot. A kapitány úr részéről a rendőrségi beszámoló egy 

forma szerint készült, hiszen a rendőrség olyan hierarchikus rendszer szerint működik, amit 

szinte egyértelműnek kell venni.  

A harmadik oldalon lévő, a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma, és ebből 

közterületen elkövetett bűncselekmények száma, ennek a különbsége úgy értelmezhető, hogy 

a többi a családokban elkövetett bűncselekmény lenne?  

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: A közterület, ami klasszikusan az a terület, ami mindenki 

által elérhető, és használni lehet. Ez lehet akár egy mezőgazdasági telephely, ahol lehet 

terménylopás, vagy gázolajlopás stb.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a beszámolót. 

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: A településen kihelyezett kamera is sokat segített abban, 

hogy a településen rend van. Tudomása is van róla, hogy ez a rendszer bővítésre szorul és 

nagy haszonnal lesz a település közbiztonságára tekintettel. 

 

Kláricz János polgármester: Úgy tudja, hogy a megfigyelő állomáson nem állandó a 

megfigyelés.  

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: A 112-es számra beérkező hívások esetében már szűrik, 

hogy milyen jellegű a hívás, el tudják dönteni, hogy rossz szándékú-e a hívás. Ha már 

leellenőrizték, akkor már nem is kapcsolják tovább. Az egyértelmű hívásokra fognak reagálni. 

Ha a hívás megalapozott, akkor leirányítják a tevékenység irányító központhoz. A térképes 

rendszer megmutatja, hogy hol vannak kamerák. Ezek száma fog most bővülni.  

A kamerák segítségével sokkal összehangoltabb tud lenni a rendőri munka. 
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Kláricz János polgármester: A település biztonsága az elsődleges, és ehhez hozzá tudnak 

járulni 8 kamera elhelyezésével. A elhelyezésükhöz szükséges műszaki feltételek kialakultak.  

Megnyugtató, hogy már a bejelentést követően leszűkül az, hogy honnan érkezik a jelzés, és a 

probléma. 

Megköszönte a tájékoztatást.  

 

Megkérdezte, van-e még kérdés, hozzászólás?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Szeghalmi Rendőrkapitányság közrend és 

közbiztonság helyzetéről szóló 2014 évi beszámolót. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   36/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló Bucsa község 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa község 2014. évi 

közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló 

beszámolót.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadása 

elfogadása 

 

A harmadik napirendi pont előtt Harmati Gyula képviselő távozott az ülésről, így a jelenlévő 

képviselők száma 7 főről 6 főre csökkent, a szavazatok száma is 7-ről 6-ra változott.   

 

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

Önkormányzata 2014. évi zárszámadása elfogadását.  

A képviselők az írásban kiadott előterjesztést megkapták, megismerhették. A Gazdasági 

Bizottság megtárgyalta. Megkérdezte a bizottság elnökét, mi a bizottság véleménye? 

 

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

Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi 

zárszámadását.  

 

Kláricz János polgármester: A zárszámadással kapcsolatosan a tervezetthez képest néhány 

tétel ami változott, az került megvitatásra, megbeszélésre. Úgy, mint a tűzifa, ami áthúzódó 

tétel egyik évről a másik évre. Technikailag tehát nem a pályázaton elnyert összeg jelenik 

meg a zárszámadásban.  

A KEOP szennyvízberuházás pályázatban szereplő háromszázmillió forintos összeg, amely  

egy szerződés formájában a szállító részére folyósította a közreműködő szervezet, és ez az 

önkormányzat számláján nem jelent meg.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?  
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadási 

rendeletét.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete  

Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

 

 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági Bizottság 

4/2015.(V.21.) jóváhagyó határozata alapján a 2014. évi zárszámadásról a következő 

rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szervére. 

2. § 

 

Az önkormányzat költségvetési szerve 

 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

 

II. FEJEZET 

Az önkormányzat 2014. évi konszolidált zárszámadása 

 

3. § 

 

Az önkormányzat konszolidált bevételei 

 

(1) Az önkormányzat konszolidált zárszámadási bevételeinek főösszege:  

1 039 481 ezer Ft ezen belül: 405 104 ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, 

19 975 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 

44 997 ezer Ft Működési bevétellel, 

1 316 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, 

429 039 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, 

139 050 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 

 

(2)  Az önkormányzat 2014. évi konszolidált zárszámadási bevételeinek és kiadásainak 

mérlegét a 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2014. évi konszolidált 
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zárszámadási bevételeit részletezve a 2. számú melléklet, a 2014. évi konszolidált 

felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

4.§ 

 

 Az önkormányzat konszolidált kiadásai 

 

(1)  Az önkormányzat konszolidált zárszámadási kiadásainak főösszege:  

658 453 ezer Ft ezen belül: 203 943 ezer Ft Személyi juttatással, 

36 871 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

120 742 ezer Ft Dologi kiadással, 

49 647 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

66 618 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

59 787 ezer Ft Beruházási kiadásokkal, 

4 749 ezer Ft Felújítási kiadásokkal, 

                                       116 096 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi konszolidált zárszámadási kiadásait 

részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

5.§ 

 

Az önkormányzat konszolidált kiadásai és bevételei 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált működési és fejlesztési célú bevételeit és 

kiadásait mérlegszerkezetben az 5. számú melléklet, az önkormányzat konszolidált működési 

és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el. 

 

6. § 

 

Az önkormányzat konszolidált létszámkerete 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 167 főben 

hagyja jóvá (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 141 fő.) 

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének létszámát a képviselő-testület a 7. számú 

mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el. 

 

III. FEJEZET 

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása 

 

7. §. 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását: 

a)  1 034 600 ezer Ft bevétellel és ezen belül: 

                                      401 663 ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, 

                                        19 942 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 

                                        44 997 ezer Ft Működési bevétellel, 

                                         1 246 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, 

                                     429 039 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, 

                                     137 713 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 
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b)  611 448 ezer Ft kiadással és ezen belül: 

                                      169 525 ezer Ft Személyi juttatással, 

                                        27 498 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

                                      117 528 ezer Ft Dologi kiadással, 

                                        49 647 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

                                        66 618 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

                                        59 787 ezer Ft Beruházási kiadásokkal, 

                                          4 749 ezer Ft Felújítási kiadásokkal, 

                                       116 096 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg.” 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási tervét a 9. melléklet szerinti 

tartalommal fogadja el. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a 

jegyző gondoskodott. 

 

8. § 

 

Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 155 főben hagyja jóvá (ebből 

közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 141 fő) 

 

 

IV. FEJEZET 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása 

 

9.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadását: 

 

a) 47 753 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 

                           3 441 ezer Ft Működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevétellel, 

                                33 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 

                                    70 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről bevétellel 

                          1 337 ezer Ft Maradvány igénybevétellel 

                        42 872 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg 

 
b) 47 005 ezer Ft kiadással, és ezen belül 

                             34 418 ezer Ft Személyi juttatással, 

                               9 373 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

                               3 214 ezer Ft Dologi kiadással állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal engedélyezett létszámát: 12 főben hagyja jóvá. 

(3) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal éves finanszírozási 

ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el. 

 

V. FEJEZET 

A 2014. évi zárszámadást bemutató további mellékletek 

 

10.§ 
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(1) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásai a 10. melléklet szerint 

fogadja el. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek középtávú 

tervét a 11. és 12. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

VI. FEJEZET 

A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

11.§ 

 
A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról és a maradvány 

jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét 30 napon belül írásban értesíteni kell. 
 

 

VII. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

 

12.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.  

 

Bucsa, 2015. május 21. 

 

 

    Kláricz János                                                Dr. Nagy Éva  

         polgármester                                 jegyző   

 

Kihirdetve: Bucsa, 2015. május 22. 

 

        Dr. Nagy Éva 

                                                jegyző   

 

4. napirendi pont: A 2014. évben képződött maradvány elszámolása megtárgyalása, 

döntéshozatal a felosztásáról 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a 2014. évi 

maradvány elszámolás megtárgyalását és a döntéshozatalt a felosztásról.  

A képződött maradványt is tárgyalta a Gazdasági Bizottság.  

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a 2014. évi 

maradvány elszámolást megtárgyalta, és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, és kérte a képviselőket, ha már 

elegendő információt kaptak a 2014. évi képződött maradványról, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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37/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

A 2014. évi maradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal a felosztásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

A Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 747.389,- Ft melynek teljes összegét bér 

járulék és dologi kiadásra engedélyezi felhasználni.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Külön kell elfogadni a Hivatal (az előbbi fogadták el) és az 

Önkormányzat maradványát. Kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzat 2014. évi maradványát, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

38/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

A 2014. évi maradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal a felosztásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi 

maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Az Önkormányzat maradványa 380.280.798,- Ft, melynek felhasználása 

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása     848.800,- Ft 

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás               2.476.500,- Ft 

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása              3.530.000,- Ft 

Közfoglalkoztatáshoz biztosított előleg                                                               11.806.853,- Ft 

Működési célt szolgáló maradvány:             18.662.253,- Ft 

 

 

KEOP szennyvízberuházáshoz kapott előleg                                                     329.880.000,- Ft 

Térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez támogatás                                             5.452.980,- Ft 

Óvoda-felújításhoz kapott támogatás                                                                  26.285.565,- Ft 

Felhalmozási célt szolgáló maradvány:                                                         361.618.545,- Ft  

 

SZABAD PÉNZMARADVÁNY NINCS!  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2015. május 31. 

 

  

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

rendelet megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, az önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotását.  

 

Az előterjesztést a képviselők megkapták. A Gazdasági Bizottsági ülésen is napirendre került 

a rendelet tervezet. Készült egy táblázatos kimutatás is a tiszteletdíjak emeléséről. 

Igyekeztek részletesen megbeszélni, hogy a költségvetésben mit is takar a választott 

tisztségviselők sorában meghatározott összeg. Ebben a sorban szerepel a polgármester bére és 
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juttatása is. A polgármester bére kivételével van az a számolt keret, amit feloszthatnak, és a 

tiszteletdíjak fedezetére szolgál, és ehhez nem kell előirányzatot módosítani. 

A tervezési fázisban már január elsejétől benne volt a magasabb összeg, a tiszteletdíjak 

emelése. A következő évi költségvetés tervezésekor ha már az emelt összeggel terveznek, 

akkor hosszú távon tervezhető összeg lehet.  

Az alpolgármester úr tiszteletdíjával kapcsolatosan lenne még javaslata. A táblázatban foglalt 

adatok szerint 68.000 Ft/hó tiszteletdíjjal van számolva, de javasolná, hogy 75.000 Ft/hó 

összeggel számoljanak az alpolgármester úr részére tiszteletdíjat. Most hét hónapot érint az 

emelés, 50-80 eFt-ot jelent, véleménye szerint a költségvetési soron történő módosítást nem 

feltétlenül most kellene megtenni, ahogy haladnak majd előre a költségvetésben később 

visszatérnek rá.  

Mindenki részéről jogosnak és maximálisan támogathatónak tartja azt, hogy próbálják meg 

anyagilag jobban elismerni a képviselői munkát. Nem volt arányban a tiszteletdíj a vállalt 

felelősséggel, de idővel el fognak jutni oda, ami mindannyiuk által elfogadható és vállalható 

lesz. Földesi Györgyné képviselő asszony nagyon jól tette azt, hogy megnézte a környékbeli 

települési képviselők tiszteletdíjait, és ahhoz viszonyította a bucsai képviselői tiszteletdíjat, 

megállapítva, hogy más településeken magasabb összegben vannak meghatározva. Most egy 

átlagot próbáltak meghatározni, amit maximálisan támogatni tud. Kellően indokolható és a 

költségvetésben is rendelkezésre áll az fedezet. 

A mostani rendeletben úgy került meghatározva a tiszteletdíj összege, hogy a megmaradt az, 

az eltérítés, hogy a többlet szerepvállalás (a bizottságokon belül) magasabb honoráriumot 

jelent, bár nem túl magas összeg ez. Ezt így tartja helyesnek.  

Vitára bocsátotta a tiszteletdíj rendelet tervezetet. Kérné a véleményeket. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Nem tartja magasnak, hogy a képviselőkhöz képest az 

alpolgármester úrnak 75.000 Ft havi juttatást javasolt a polgármester úr.  

 

Kláricz János polgármester: Nem jelentős az eltérés a legtöbb szerepelt vállaló képviselő és az 

alpolgármester tiszteletdíja között. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Ha a képviselőknek fix összeget, pl. 50.000 Ft-ot határoztak 

volna meg, és ettől függetlenül ki mennyi szerepet kapott, annyit lát el, úgy kapnának díjazást, 

úgy is elfogadta volna. 

  

Kláricz János polgármester: Megfordítaná, és azt mondaná, hogy ki mennyi szerepet vállal. A 

polgármester a bizottságban komoly szerepet kap, mert a javaslat tőle érkezik, ez így kerek, 

de mégiscsak a bizottság is tevékenykedik, még ha a végső döntést úgyis a testület hozza meg. 

Viszont az alpolgármester úr viszonylatában legyen egy számjegy eltérés a tiszteletdíjban, ezt 

javasolja.  

A táblázatban kimutatott összegek szerint javasolja elfogadni a tiszteletdíjakat.  

Ezekre az összegekre van lehetőség, és igyekeznek honorálni költségvetésben erre van keret. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A célja az volt, hogy adják vissza a képviselő-testület rangját, a 

tiszteletét, és a megbecsülését, mert az utóbbi években leértékelődött. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: A tiszteletet kiérdemelni kell, nem pedig kiharcolni. 

Mindannyian köztiszteletnek örvendenek, mert itt vannak. Egyikük sem olyan típusú ember, 

hogy visszaéljen ezzel, és teszik a dolgukat elvégzik a munkájukat, ahogyan felesküdtek erre. 
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. A rendelet tervezet elfogadását 

javasolta. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja az önkormányzati képviselők, 

bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletet, kézfelemeléssel szíveskedjen 

szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015.(V.23.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról   
 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőeket rendeli el: 
 

1.§ 

Az önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnökét, valamint a 

bizottság tagját megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg. 
 

2.§ 

(1) A képviselő testület a képviselő részére havonta 35.000.- Ft összegű tiszteletdíjat (alapdíj) 

állapít meg. 

(2) Ha a képviselő bizottság tagja az alapdíjon felül- több bizottsági tagság esetén is- további 

8.000.- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.  

(3) Ha a képviselő bizottság elnöke az alapdíjon felül- több tisztség, bizottsági tagság esetén 

is- további 4.000.- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. 

(4) A bizottság nem képviselő tagja havonta 8.000.- Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. 
 

3.§ 

A tiszteletdíj minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig esedékes, melynek kifizetéséről a 

polgármester az önkormányzat költségvetése terhére gondoskodik. 
 

4.§ 

(1) Ha a képviselő önhibájából, előzetes bejelentés nélkül tartósan, legalább 3 hónapon túl 

nem vesz részt a testületi, vagy a bizottsági ülésen, üléseken – a képviselő – testület döntése 

alapján – a havi tiszteletdíj csökkentésre, vagy megvonásra kerülhet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj csökkentésre vagy megvonásra bármely képviselő, 

vagy a polgármester javaslatot tehet, melyről a képviselő – testület dönt. 

(3) Kötelezettségeit az (1) bekezdés alapján megszegő képviselő tiszteletdíját a képviselő – 

testület legfeljebb 50 % -kal csökkentheti, ismételt megszegés esetén pedig a tiszteletdíj 

 megvonásáról dönthet. 

5. § 
 

A képviselőknek a képviselő-testület képviseletében, vagy képviselő-testület és a 

polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, számlával igazolt 

költségének kifizetését a Mötv. 35. § (3) bekezdése szerint a polgármester engedélyezi. 
 

6.§ 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet a kihirdetést napját követő napon lép hatályba. 
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(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti, Bucsa Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított 2/2010.(II.11.) 

önkormányzati rendelete. 
 

Bucsa, 2015. május 21. 
 

 
 

                     Kláricz János                                                        Dr. Nagy Éva 

                      polgármester                                                               jegyző 
 

Kihirdetve: Bucsa. 2015. május 22. 
 

                                                                                                  Dr. Nagy Éva 

                                                                                                         jegyző 

 

Hatásvizsgálati lap 

1. Társadalmi hatások 

 

Jelentősnek ítélt társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A kiadások emelkedése miatt hatása van az önkormányzat költségvetésére, de a 2015. évi 

költségvetésben szerepel az emelt összegű tiszteletdíj. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következmények 

 

Az Mötv. 35. § bekezdése alapján a rendelet megalkotása nem kötelező.   

 

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

feltételek 

 

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

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2015. május 21. 

                                                                                                       Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 
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5. napirendi pont: A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztésére, felújítására elnyert Támogatási szerződésben foglalt az - Óvoda 

felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntés 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert Támogatási 

szerződésben foglalt az – Óvoda felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról szóló döntést. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Akkurátus Team Kft elkészítette az óvoda felújítás 

beruházással kapcsolatosan az egyszerűsített közbeszerzési dokumentációt a támogatási 

szerződésnek megfelelően. Az „Ajánlati dokumentációt” a képviselők megkapták.  

 

Ami döntést igényel a közbeszerzési eljárás megindításáról és a bíráló bizottsági tagok 

kijelöléséről szól. Javasolja, hogy a megbízott szervezet részéről a közbeszerzést levezető 

Strumpf Csapó Ágnest válasszák be a bizottságba, javasolja tovább Balázs Ferencné pénzügyi 

munkatársat, és Ifj. Gyarmati Imre műszaki munkatársat.  

A Bíráló Bizottsági tagok közé sem képviselőt, sem a jegyzőt kijelölni nem lehet.  

Az ajánlattételi felhívásban az árazatlan költségvetésből a munkanemeket megismerhetik, 

valamint az egyéb dokumentációkat is. Az óvoda esetében a beruházás a homlokzat 

hőszigetelését, és a tetőhéjazat cseréjét jelenti nagy volumenbe. Külső felújítást jelent és 

energia megtakarítást. A kertészszigeti munkafolyamat külön munkaterület, és külön 

munkafolyamat, ott a külső és belső nyílászáról cseréje valósulna meg.  

Ez a pályázat a konyhára jelent még eszközbeszerzést, ami ennek a közbeszerzésnek a tárgyát 

nem képezi, árajánlatok alapján folynak a beszerzések.  

 

Három döntés kell hozni, az ajánlattételi felhívás kiküldéséről, a Bíráló Bizottsági tagok 

kiválasztásáról, valamint azoknak a cégeknek a megnevezése, ahová az ajánlattételi felhívást 

kiküldik. 

A cégek a következők, melyeket javasol: 

 

1./ Blaskó és Társa Bt, képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.)  

2./ TU-FA Csobot Kft, Szeghalom, Bocskai u. 48/8. képviselője: Turbucz János,  

3./ Rozsda-Stop Kft, 5520. Szeghalom, Hunyadi u. 20. képviselője: Papp Tibor. 

 

A beruházás megvalósításánál nagyon fontos a kapacitás, az idő és a pontosság. Most nagyon 

fontos, hogy meg van szabva az idő, július 13. és augusztus 27. közötti időpontra. 

 

Szeretné, ha elsőként arról döntenének, hogy a Bíráló Bizottsági tagokat kijelölnék, 

másodsorban döntenének arról, hogy az ajánlattételi felhívást az említett három cégnek 

küldenék ki, a harmadik döntés pedig arról szól, hogy az ajánlattételi dokumentációt a 

képviselő-testület elfogadja. 

 

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

felújítás beruházás egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásához a Bíráló Bizottsági 

tagok közé kijelölni:  

 

1./ Strumpf-Csapó Ágnes 

2./ Balázs Ferencné 
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3./ Ifj. Gyarmati Imre 

munkatársakat.  

 

Kérte a képviselőket, aki a személyekkel egyetért kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, és 

határozatba foglalni a döntést.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   39/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

Bíráló Bizottsági tagok kijelölése a „Bucsa Község Napközi Óvoda felújítása Bucsa és 

Kertészsziget községben” tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásához 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert Támogatási szerződésben foglalt az - Óvoda 

felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatására a Bíráló Bizottság 

tagok közé kijelöli: 

1./ Strumpf-Csapó Ágnes 

2./ Balázs Ferencné 

3./ Ifj. Gyarmati Imre 

munkatársakat.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: A második döntés az Ajánlati dokumentáció elfogadását jelenti.  

 

Kérte a képviselőket, hogy aki egyetért a „Bucsa Község Napközi Óvoda felújítása Bucsa és 

Kertészsziget községben” tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásával 

kapcsolatos „Ajánlati dokumentáció”-val, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

    

40/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az „Ajánlati dokumentáció” elfogadásáról a „Bucsa Község Napközi Óvoda 

felújítása Bucsa és Kertészsziget községben” tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás 

lefolytatásához 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert Támogatási szerződésben foglalt az - Óvoda 

felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán elfogadja az e 

határozathoz csatolt„Ajánlati dokumentáció”-t. 

Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kapcsolódó harmadik döntéshez szükséges 

cégeket, akiket javasol az ajánlattételre felkérni. 

1./ Blaskó és Társa Bt, képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.)  

2./ TU-FA Csobot Kft, Szeghalom, Bocskai u. 48/8. képviselője: Turbucz János,  

3./ Rozsda-Stop Kft, 5520. Szeghalom, Hunyadi u. 20. képviselője: Papp Tibor. 
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Ezeket a cégeket szeretné megnevezni, akiket az önkormányzat meghívna az óvoda felújítás 

beruházás kivitelezésére.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a 

következő cégeket kérjék fel ajánlattételre: 

1./ Blaskó és Társa Bt, képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.)  

2./ TU-FA Csobot Kft, Szeghalom, Bocskai u. 48/8. képviselője: Turbucz János,  

3./ Rozsda-Stop Kft, 5520. Szeghalom, Hunyadi u. 20. képviselője: Papp Tibor. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

    

41/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés „Bucsa Község Napközi Óvoda felújítása Bucsa és Kertészsziget községben” 

tárgyú egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásához 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert Támogatási szerződésben foglalt az - Óvoda 

felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési eljárásban ajánlattételre kéri fel az alábbi 

cégeket.  

1./ Blaskó és Társa Bt, képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.)  

2./ TU-FA Csobot Kft, Szeghalom, Bocskai u. 48/8. képviselője: Turbucz János,  

3./ Rozsda-Stop Kft, 5520. Szeghalom, Hunyadi u. 20. képviselője: Papp Tibor. 

Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

    

 

 

6./ napirendi pont: Építőanyagok (cement, fűrészáru) beszerzésére vonatkozó helyi 

beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálása 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közfoglalkoztatás anyag 

beszerzésével kapcsolatosan három kategóriában másodjára is ajánlatot kért az önkormányzat. 

Az ajánlatok megérkeztek.  

Előterjesztette az építőanyagok (cement, fűrészáru) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálását. 

Átadta a szót Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőnek. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A közfoglalkoztatással kapcsolatosan az építőanyagokra 

vonatkozóan megérkeztek az ajánlatok, amelyek megfelelnek az ajánlati felhívásban foglalt 

formai és tartalmi követelményeknek.  

Az ajánlatokat megvizsgálták, a Pakett Kereskedésnek annyi előnye van, hogy a megadott 

árukat leszállítja, nem kell rakodási, szállítási költséget fizetni, ez benne van az árban. 

 

Kláricz János polgármester: A Pillér Tüzép ajánlata csak a fenyő fűrészárunál kedvezőbb, a 

Pakett Kereskedés ajánlatához képest, azonban nem lehet tudni, hogy minőségben mi a 

különbség.  

Javasolja, hogy a testület a Pakett Fa- és Építőanyag Kereskedés ajánlatát fogadja el, mert itt 
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az előbb említett fűrészáru kivételével minden olcsóbb. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Van egy-két tétel, ami egyik, vagy másik cégnél olcsóbb.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzatnak ott kellene megvásárolni az 

anyagokat, ahol olcsóbb, és ez esetlegesen további engedményeket, kedvezményeket 

vonhatnak maga után. Az olcsóságnak azonban néha van ára.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Nehéz dönteni így, mert az ár és érték arányát nem látják 

világosan, a döntést azonban mindenképpen meg kell hozni.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy a Pakett Fa- és Építőanyag Kereskedés irányába 

hozzon a testület kedvező döntést.  

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat? 

Mivel más javaslat nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja, hogy Bucsa Község Önkormányzata a Pakett Fa- és Építőanyag Kereskedés 

ajánlatát fogadja el az építőanyagokra vonatkozóan. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

42/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

Építőanyagok (cement, fűrészáru) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatokról döntés 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 

keretében építőanyagok (cement, fűrészáru) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás 

során beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

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

keretében építőanyagok (cement, fűrészáru) beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárásra 

érkezett Pillér Tüzép Kft. (5300 Karcag, Madarasi út 65.) és a Pakett fa- és építőanyag 

kereskedés (5300 Karcag, Kuthen u. 103.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig 

benyújtott ajánlatát érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram keretében építőanyagok (cement, fűrészáru) beszerzésére vonatkozó helyi 

beszerzési eljárás eredményeként a Pakett Fa- és Építőanyag Kereskedés (5300. Karcag, 

Kuthen u. 103.) bruttó 5.522.031 Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram keretében építőanyagok (cement, fűrészáru) beszerzésére vonatkozó helyi 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

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

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: azonnal  

 

6. napirendi pont: A vasáru beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során 

érkezett ajánlatokról szóló döntés meghozatala 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a vasáru beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárás során érkezett ajánlatokról szóló döntés meghozatalát.  

Mindkét ajánlat magasabb, mint ami a pályázatban az önkormányzat rendelkezésére áll. 
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A beszerzési eljárásra két ajánlat érkezett, azonban a vasáru kereskedelmével kapcsolatosan 

megváltoztak a szabályok.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2015. január 1-jétől a 

vasáru értékesítésével kapcsolatos változtattak az adózási szabályokon. Nem az eladó fogja 

megfizetni az adót, hanem a vevő. 

A megvizsgált ajánlatok alapján az olcsóbb ajánlat elfogadását javasolja. 

  

Vagy a pályázatba beépített mennyiség csökken, de akkor nem tudják megvalósítani, amit az 

önkormányzat eltervezett, vagy pedig az önkormányzat saját erőből fedezi a hiányzó összeget.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy fogadják el az olcsóbb ajánlatot, és bízzanak 

benne, hogy a projektben való átcsoportosítás lehetséges lesz. 

 

Kérte a képviselőket, aki elfogadja Farkas Sándor egyéni vállalkozó ajánlatát, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  

 43/2015. (V.21.) Képviselő-testületi határozat 

 Vasáru beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról 

döntés 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 

keretében vasáru beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

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

keretében vasáru beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárásra érkezett Farkas Sándor 

e.v. (5300 Karcag, Dózsa György u. 72.) és a Lép-Vas Bt. (5527 Bucsa, Szabadság utca 

24/1.) ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatát érvényesnek és 

alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram keretében vasáru beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás 

eredményeként a Farkas Sándor e.v. (5300. Karcag, Dózsa György u. 72.) bruttó 

4.026.833 Ft összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram keretében vasáru beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánítja.  

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

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: azonnal  

 

 

8.napirendi pont: A kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárás során beérkezett ajánlatokról szóló döntés meghozatala. 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó 

helyi beszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról szóló döntés meghozatalát. 

 

A pályázatban foglaltaknak megfelelnek az ajánlatok. 
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A helyi vállalkozó ajánlatát javasolja elfogadni. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A beérkezett ajánlatok alacsonyak, a közfoglalkoztatási 

programban foglalt költségekbe beleférnek. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel az ajánlatok úgy érkeztek, hogy a pályázatnak is 

megfelelnek, és van benne helyi vállalkozó is, javasolja, hogy a helyi vállalkozó a Lép-Vas Bt 

ajánlatát fogják el. Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni aki egyetért 

azzal, hogy a Lép-Vas Bt ajánlatát hirdesse ki a testület nyertesnek. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

44/2015. (V.21.) Képviselő-testületi határozat 

 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatokról döntés 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Startmunka Mintaprogram 

keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárás során 

beérkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi döntéseket hozza:  

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

keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési eljárásra érkezett 

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

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

érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja.  

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

Mintaprogram keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárás eredményeként a Lép-Vas Bt. (5527 Bucsa, Szabadság utca 24/1.) bruttó 543.624 Ft  

összegű ajánlatát hirdeti ki nyertesnek.  

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

Mintaprogram keretében kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozó helyi beszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

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

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

9.napirendi pont: Bejelentéseken belül:  

 

A Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére érkezett ajánlatok elbírálása   

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére érkezett 

ajánlatok elbírálását.  

Az önkormányzat három ajánlatot kért be, az Armamenta Kft-től, a Kulich Biztonságtechnikai 

Kft-től, és Békés Zóna Biztonságtechnikai Kft-től. 

A pályázatban igényelt összegnek körülbelül a felét kapta meg az önkormányzat. Négy 

helyszínen lesz 2-2 kamera. Az önkormányzat kiküldte az ajánlatok megtételéhez a műszaki 

paramétereket és a helyszíneket.  A település füzesgyarmati bejáratánál 2 kamera, a 

Szabadság és a Bartók Béla utca sarkán lesz egy kamera, a főtéren 2 kamera, és a település 

karcagi bejáratánál 2 kamera. Ezek IP kamerák lesznek.  

A kedvezőbb árajánlatot a Békés-Zóna Biztonságtechnikai Kft tette. 

Az Armamenta Bt ajánlat nem érkezett meg, a másik ajánlatot a Kulich Biztonságtechnikai 
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Kft tette, de ez az ajánlat magasabb.  

A Békés-Zóna Kft és a Kulich Biztonságtechnikai Kft is rendelkeznek azokkal az 

engedélyekkel, amely szükségesek ahhoz, hogy a rendszerbe bekössék a kamerákat.  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a kedvezőbb ajánlatot tévő Békés-Zóna 

Biztonságtechnikai Kft ajánlatát fogadja el. 

 

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

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

szavazni, aki elfogadja a Békés-Zóna Biztonságtechnikai Kft ajánlatát a kamera rendszer 

kiépítésére Bucsa községben.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

45/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére érkezett ajánlatok elbírálása  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére 

érkezett ajánlatok közül a Békés-Zóna Biztonságtechnikai Kft (5600. Békéscsaba, Felső-

Körös sor 92.) ajánlatát fogadja el 5,998.401 Ft összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kamera rendszer kiépítésére vonatkozó 

intézkedések megtételére a szerződés megkötésére.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Nagy László péceli lakos 

felajánlotta az önkormányzat részére megvásárlásra a Bucsa, Széchenyi utca 33. szám alatti 

ingatlant. Az ingatlant megtekintette, egy kisebb ingatlan van rajta, 200.000 Ft-os vételárat 

ajánlott az eladó Nagy László.  

Jelképes összegnek tartja ezt az árat, kéri a testület tagjait, hogy adjanak felhatalmazást az 

ingatlan megvásárlására.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy milyen célból vásárolná meg az 

önkormányzat?  

 

Kláricz János polgármester: Akár szociális bérlakásként is szolgálhatna a rajta lévő ingatlan, 

illetve bármilyen célra is szolgálhatna. 

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.  

Másik ingatlant is felajánlottak az önkormányzat részére, a Bucsa, Béke u. 10. szám alatti 

ingatlant.  

Azaz álláspontja, hogy olyan ingatlant, amelyben többségi tulajdon van, az ilyen 

felajánlásokat érdemesnek tartja. 

Ebben az ügyben el fog járni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Elfogadja, de nem tartja fontosnak ezeknek az ingatlanoknak az 

önkormányzat tulajdonába kerülését.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 1289/2015.(V.05.) kormányhatározat kiemelt projektként 
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nevezi a Bucsa, Kossuth u. 37. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület felújítását.  

Most már látják a forrást, és nagyon örül, hogy biztosnak látszik ennek az épületnek a 

felújítása.  

 

Megkérdezte a képviselőket, kinek van bejelentése?  

 

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

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

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy május 28-án fogják tárgyalni a 

gazdasági társaságok beszámolóit, és az önkormányzat 2014. évi zárszámadását.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy a körzeti orvossal kapcsolatosan milyen 

fejlemények vannak, ez foglalkoztatja a lakosokat is. Illetve megkérdezte, hogy a jegyző 

asszony helyettese meg van-e már? 

   

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat kiírja a jegyzői állásra a pályázatot. 

Itt a pályázatban foglalt feltételek mellett lehet foglalkoztatni jegyzőt. 

 

A háziorvosi pályázatra többen is érdeklődtek, de többen is helyettesítésként vállalták volna 

az állást. Ez azonban nem lenne fair a doktor úrral szemben, ha újabb helyettes háziorvost 

alkalmazna az önkormányzat. A doktor úrnak egy évig még fennáll a praxis értékesítési 

szándéka, és nem okoz gondot, hogy az önkormányzat megkötötte a szerződést december 31-

ig. 

Ezzel kapcsolatosan tájékoztatta a képviselőket, hogy az orvosi rendelő felújítására megjelent 

egy kormányrendelet, egy pályázat, 30.000.000 Ft maximálisan igényelhető beruházási 

összeggel, és június 9-ei beadási határidővel lehet benyújtani. Erre vonatkozóan adott egy 

megbízást már a tervezőnek, hogy készítsen költségvetést, műszakilag jól átgondoltan jól elő 

tudják készíteni, és 5 %-os az önerő igény. Reméli, hogy ebben a projektben fog még maradni 

lehetőség arra, hogy a hivatal helyiségeinek felújítására is sor kerülhet. Jó lenne padló, némi 

bútorzat felújítás, belső burkolat felújítás.  

Nagy reményeket fűz ennek a pályázatnak a sikerességéhez. 

 

A másik amiről szeretné a képviselőket tájékoztatni az a pályázat az óvodai étkeztetéssel 

összefüggő. Ebben a témában is már dolgoznak a költségvetés kidolgozásán.  

A napközis konyhában bizonyos helyiségek szellőztetése nem megoldott, egy keringtető 

rendszer kiépítése jó lenne. Illetve néhány helyiség csempézése, átalakítása, valamint egy 

fagyasztó, vagy hűtőkamra kialakítása szükséges. 

A hűtőkamrában sokkal jobban szétoszthatók, hűthetők az élelmiszerek, mint egy 

hűtőládában. Ennek a tervezése folyik. Ez közös projekt lenne az étkező helyiségek 

felújításával. Az óvodában lenne még szükséges a melegítő, előkészítő konyha felújítására, 

burkolatcseréjére, nyílászáró cseréje jó lenne. Itt lenne szükség még eszközre. 

A napközi konyhában szükséges lenne egy melegen tartó ételkiosztó pult, üzemi méretben. 

Ezt nem lánggal, hanem vízzel tartaná melegen az ételt. 

Ennek a projektnek a költségvetését készítik most elő.  

Az építési beruházás 50 %-a lehet eszköz, sajnos azonban egy-egy eszköznek, pl. egy sütőnek 

nagyon magas az ára, akár 2.000.000 Ft. Előzetesen felmérték az igényt, nagyon szükség 

lenne gázzsámolyra, egy légkeverékes sütő sokkal költséghatékonyabb, mint egy gázsütő. 

Nagyon sok olyan pékáru van már ami a légkeverékes sütőt igényelné. 

Olyan is van azonban a pályázatban, hogy új konyha kialakítása, de kevés a keret. 
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Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A vásárolt szolgáltatással ellátott gyermekétkeztetési 

feladatra viszont nem lehet pályázni. Olyan önkormányzat ahol a gyermekétkeztetést saját 

konyhával látja el, nem sok van.  

Véleménye szerint nem sok önkormányzat fog most úgy dönteni, hogy hozzáfog egy 40 

millió forintos új konyhát építeni. 

 

Kláricz János polgármester: Hallott olyan önkormányzatról, akik most döntenek úgy, hogy a 

vállalkozásnak kiadott gyermekétkeztetést visszaveszi az önkormányzat.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatosan javasolta, hogy  az 

a területet kellene kihasználni ahol most az árnyékszék van, és arra az irányba lehetne 

bővíteni az épületet. Így egy „U” alakot venne fel az épület, belül egy kisebb udvart lehetne 

kialakítani és akár a kerítéseket is le lehetne bontani.  

Akármilyen kicsit is csak arra az oldalra tudnak bővíteni. 

 

Kláricz János polgármester: Nagyon jónak tartja az elgondolást, nyilván a két épületet is össze 

kell építeni, de lehet, hogy még így kedvezőbb is a kivitelezés. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Kérte a polgármester urat, hogy Harmati Gyula képviselő 

társuknak szíveskedjen biztosítani a munkahelyéről időt az üléseken való részvételre, mert 

még egyik testületi ülésen sem volt végig jelen. 

Szeretné, ha lenne szúnyoggyérítés, most aktuális, bár de lehet, hogy egy kicsit már el is 

késtek vele és a faluban is lenne rá igény. 

A Sportbüfé bérleti díjáról még nem határozott a képviselő-testület, arról beszéltek, hogy 

kiadják a BUCSA-ÉP Kft-nek. 

 

Kláricz János polgármester: Külön határozni nem kell a testületnek, mert a lakások és 

helyiségek bérbe adásával kapcsolatos rendeletben az meg van határozva, hogy azt a 

helyiséget üzleti céllal milyen összegben adja bérbe az önkormányzat. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A bérlő kijelölésének joga pedig át van adva a polgármester 

hatáskörébe. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Változatlanul fenntartaná, hogy a civilek házaként a Kossuth tér 

5. szám alatti önkormányzati ingatlant jelöljék ki. Jó gondolatnak tartja a Kossuth u.43. szám 

alatti szintes épület megvásárlását, de az még hosszú idő lesz.  

Javasolná, hogy a Kossuth tér 5. szám alatt a gyógyszertár melletti önkormányzati szolgálati 

lakásban adjanak helyet a mozgáskorlátozottaknak, a polgárőröknek, a falugazdásznak, a 

kézműves csoportnak, és a nyugdíjas egyesületnek. Most nincs nekik helyük, csak a 

Közösségi ház nagyterme, és az nem alkalmas a fogadóórákra, összejövetelekre. 

 

Javasolná a régi könyvtár hátsó falának tatarozását. Gondolkodjanak el rajta. Nagyon sok 

közmunkás van, itt a jó idő. 

 

A művelődési ház felújítása alatt a könyvtárat el kell költöztetni. 

Mennyi könyvet adtak el a könyvállományból? Véleménye szerint tartsák meg a könyveket. 

Hiszi, hogy lesz még szép könyvtára a községnek.  

 

Kláricz János polgármester: Van szép könyvtára a községnek. 
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Földesi Györgyné képviselő: Nincs. 

 

Kláricz János polgármester: A könyvállomány felett nem a bucsai önkormányzat rendelkezik, 

hanem a Megyei Könyvtár.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ez a baj, kiengedte az önkormányzata „kezéből” a könyvtárat. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy már régebb óta, és Ő engedte ki az 

önkormányzat kezéből a könyvtári szolgáltatást.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Felírta a jegyzetei közé azt a megjelent pályázati lehetőséget, 

ami az orvosi rendelő felújítására, bővítésére nyújt lehetőséget.  

 

Megkérdezte, hogy hogyan rongálódott meg a temető kerítése?  

 A temetőben a parkolási lehetőség hol lesz?  

 

Kláricz János polgármester: A temető kerítésébe az egyik helyi gazda beletolatott. Már folyik 

a kivizsgálás. 

Nem belül szeretnének parkolót kialakítani, hanem a kerítés és az út között. Ha esős idő van, 

akkor a parkolás ne a fűbe történne, a területet szeretné leburkoltatni. Jó lenne, ha 

 

Földesi Györgyné képviselő: A fás sor végén gondolta a parkolót. Itt a kerítést is mellőzte 

volna. Nincs máshol hely, illetve a másik bejárónál lehetne még parkoló. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A tűzvédelmi rendelettel is foglakozni kellene.  

 

Megkérdezte, hogy elfogadták-e a mozgóárusok a rendeletet?  

 

Kláricz János polgármester: A mozgóárusok fizetnek a mozgóárusításért. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A Kossuth tér 1. szám előtt álló kamion balesetveszélyes.  

Nem szeretné azt, hogy történjen olyan, hogy bebizonyosodjon, rossz helyen áll. 

A buszosok is tesznek emiatt megjegyzést. 

 

Kláricz János polgármester: Harmati Gyula képviselőt felmenti a munkavégzés alól a 

képviselő-testület idejére.  

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

kialakítását támogatja. Javasolja, hogy tegyék meg a lépéseket, alakítsák ki úgy a 

helyiségeket, hogy a civilek használatába át tudják adni.  

A Kossuth u. 43. szám alatti főutcai lakás megvásárlása nagyon jó lenne, kialakítanának egy 

szép ingatlant, ami ráadásul még nagyon hasznos is lenne. 

Folyamatosan felszínen van tartva a Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlása is. 

Felszabadulna a Petőfi utcai ingatlan.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha a Petőfi utcai épület felszabadulna, akkor az Ösvény 

Alapítvány is szóba jöhetne, és azt az épületet is használhatnák. Ott szolgálati lakás is van, a 

kézműves gyerekek munkája szokott ott kiállításra kerülni. Abban a szolgálati lakásban a 

mindenkori iskola igazgató lakott.  
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Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy kitakarították a közmunkások a 

szovjet katonák sírját, és a sírok gondozásba kerülnek. Új síremléket fognak kapni.  

 

Néhai Kóti Árpád temetésén az önkormányzat részéről részt vett egy kisebb delegáció. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy községi szinten köszöntötték-e Sárándi 

Józsefet 70. születésnapján.  

 

Kláricz János polgármester: Igen, köszöntötték, hangos könyvet készítettek Sárándi József 

verseit olvasták fel bucsai lakosok, ebből készült egy cd. 

 

A továbbiakban a képviselő-testület két pályázati felhívást tekintett meg, egyik „Indikatív 

ajánlat az energiaköltségek csökkentése érdekében történő együttműködésre a közvilágítás 

korszerűsítésével” kapcsolatosan, a másik „ajánlat napelemes beruházásra vonatkozóan”.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatalnál 2015. május 31. napjáig fog dolgozni. Kapott egy pénzügyi 

csoportvezetői állásajánlatot, amivel szeretne élni, és erről szerette volna tájékoztatni a 

képviselőket.  

 

Kláricz János polgármester: A pénzügyi ügyintéző Vésztőn az önkormányzatnál kapott 

pénzügyi csoport vezetői állás ajánlatot. Köszönetet mondott az önkormányzatnál végzett 

munkájáért. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Sajnálja, és megköszönte a pénzügyi ügyintéző munkáját. 

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 16,45 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 
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