Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
624-15/2012. iktatószám

15. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én
(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó, Zsombok Gyuláné
pénzügyi főmunkatárs
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint Dr.
Nagy Éva körjegyzőt, Zsombok Gyuláné és Balázs Ferencné pénzügyi munkatársakat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, melyben módosítási javaslatokkal
is élni kívánt, mivel ezt az ülést megelőző együttes üléseket határozatképtelenség miatt nem
lehetett megtartani, így a napirenden lévő 2. napirendet „Bucsa Község Önkormányzat 2011.
évi költségvetése zárszámadásának elfogadását” levenni javasolta. Továbbá javasolta még az
5. napirendi pontot, a „Javaslatot a mezőőri szolgálat létrehozására és működtetésére”, mivel a
Gazdasági Bizottsági ülésén is arra döntöttek, hogy a gazdákkal további egyeztetéseket
folytasson le az önkormányzat.
A meghívóban kiadott napirendi pontok a következőek, melyeket a 2. és a 5. levétele mellett
javasolt elfogadásra.
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított
gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló
11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
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3./ Döntés az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat támogatására szóló pályázat
benyújtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzatának az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 19/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ A betegszállítással kapcsolatos döntés
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Döntés a nem lakás célú helyiségek használati díjáról
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Egyéb
Utólag felvenni javasolja a következő napirendi pontot:
Bucsa Község Önkormányzata által megkötendő „Kölcsönszerződés” keret-meghatározása,
amely a KEOP-os pályázat számláinak kiegyenlítését, és azoknak a pályázatban előírt
feltételek teljesítését célozná meg.
Megkérdezte a képviselőket, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek
további észrevétele, kérdése?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. A képviselők az írásos előterjesztést megkapták.
Elmondta, hogy az önkormányzat a Közösségi Ház és a Tejcsarnok ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos beszámoló és a kötbér megfizetésére vonatkozó méltányossági kérelmet
benyújtotta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt felé. Ezzel kapcsolatosan a Vagyonkezelő
Zrt részéről állásfoglalás még nem érkezett.
A közös földgázbeszerzéssel kapcsolatosan a Szindikátus szerződés aláírásra került 2012.
március 8-án Békéscsabán a Megyeházán, és elindult a közbeszerzési eljárás. Az előző
évekhez hasonlóan a legkedvezőbb ajánlatot fogják elfogadni.
A „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa községben” elnevezésű pályázat tárgyában 2012.
március 20-án a Borgula-ÉP Kft-vel megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási
Szerződés. A képviselő-testület az előző ülésen kiválasztotta a kivitelezőt. A munkálatok
hamarosan megkezdődnek, az elszámolásra két ütemben kerül sor.
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Megkérdezte a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadják-e?
Mivel hozzászólás nem érkezett, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki egyetért az elhangzottakkal.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
26/2012.(03.29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért
valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen elmondani a bizottság véleményét.
Juhász Sándor elnök: A Gazdasági Bizottság a néhány módosítási javaslattal elfogadta és a
képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a térítési díjakról szóló rendelet módosítását.
A módosítás szerint a rendeletben szerepeltetve lett az óvodai ebéd térítési díj, csak külön,
tízórai nélkül, mint tájékoztató adat.
Továbbá a bizottság javasolta, hogy az intézményi térítési díj összege legyen kerekítve, azaz
627 Ft helyett 630 Ft-ban kerül feltüntetésre.
Kláricz János polgármester: A javaslatot elfogadta a Gazdasági Bizottság és a testület felé is
elfogadásra javasolja a kerekítési szabályokhoz való igazítást.
Az óvodai ebéd térítési díjat is javasolja feltüntetni.
Az előterjesztés és a rendelet a térítési díjakról szakmailag olyan kritériumok szerint lett
előkészítve, amely már az önkormányzat mögött lévő egy éves gazdálkodás számadatait vette
figyelembe, és mindvégig a díjtételek meghatározásában igyekeztek a KSH emelésen belül
maradni.
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások keretében az étkeztetés díját 630 Ft-ban
javasolja megállapítani, amely díjtétel benne van abban a díjemelési százalékban, amely a
térségi intézménnyel való szerződésben található.
A legnagyobb emelkedés a vendég étkeztetésnél jelentkezik, de ez a legcsekélyebb tétel és az
ami legkevesebb forgalmat eredményezi. Az a cél, hogy elsősorban ahova állami támogatást
tud az önkormányzat bevonni a rendszerbe, azok a lehető legjobb minőségben legyenek
kiszolgálva és ne kelljen a költséget áthárítani máshova.
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Letisztázódott, hogy a díjtételekben a térítési díjak a normából, plusz a rezsiből és áfából
állnak.
Javasolja, hogy a rendeletbe legyen benne, hogy az élelmezésvezető a norma átlagos szintjét
éves szinten a 100 %-ot nem lépheti túl.
Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése?
Faluházi Sándor alpolgármester: A tavalyi év alapján már átláthatóbb képet kaptak a konyha
működéséről. Javasolja, hogy benne legyen a rendeletben az elhangzott feltétel.
Kláricz János polgármester: A konyhai dolgozói létszámot az önkormányzat kiegészíti
közfoglalkoztatott munka erőkkel. Azok a személyek, akik oda vannak közalkalmazottként
felvéve és a rezsi díj költségébe számolva vannak, az 3 fő. Ezzel a létszámmal nem lenne
tartható piaci szinten a költség, csak azzal a segítséggel, hogy plusz létszámot biztosít az
önkormányzat. Havonta van kontroll és rálátás arra, hogy milyen költséggel működik a
konyha.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése? Mivel több kérdés nem volt, kérte
hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a módosítási javaslatokkal egyetért, azaz a
rendelet kiegészítésre kerüljön azzal, hogy az élelmezésvezető a norma 100 %-os szintjét éves
átlagban nem lépheti túl.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal,
hogy a rendelet kiegészítésre kerüljön azzal, hogy az élelmezésvezető a norma 100 %-os
szintjét éves átlagban nem lépheti túl.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az
önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért
fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításával
egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért
valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló
11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló
1993. évi III. tv. 92. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által
biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról
szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
(1)

Az Ör. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A gyermekétkeztetésben, óvodai, napközi, menzai ellátásban a személyi térítési díjat
havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni. A térítési díjak 27 % áfát
tartalmaznak.”
Térítési díjat fizetők köre Intézményi térítési díj
Óvoda
Tízórai vagy uzsonna
66 Ft + 18 Ft áfa = 84 Ft
Tízórai+ebéd
265 Ft + 72 Ft áfa = 337 Ft
Ebéd
Egész nap

199 Ft + 54 Ft áfa =253 Ft
331 Ft + 90 Ft áfa = 421 Ft
Iskola
73 Ft + 20 Ft áfa= 93 Ft
182 Ft + 49 Ft áfa = 231 Ft
255 Ft + 69 Ft áfa = 324 Ft
76 Ft + 21 Ft áfa = 97 Ft
331 Ft + 90 Ft áfa = 421 Ft

Tízórai
Ebéd
Tízórai+ebéd
Uzsonna
Egész nap

(2) Az Ör. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A dolgozók térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg:”
Intézményi térítési díj

Térítési díjat
fizetők köre
Dolgozó

331 Ft + 185 Ft rezsi + 139 Ft áfa =
655 Ft

(3) Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A vendégétkezők által fizetendő térítési díj mértéke: 612 Ft+ 165 Ft áfa = 777 Ft/adag”
(4) Az Ör. 3.§-a következő új (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások étkezési térítési díja:
475 Ft x 3,9 % = 494 Ft + 133 Ft áfa kerekítve: 630 Ft/adag”
(5) Az Ör. a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:
„ 4.§. Az élelmezésvezető a norma 100 %-os szintjét éves átlagban nem lépheti túl.”
2.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Bucsa, 2012. március 29.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2012. március 30.
Dr. Nagy Éva
körjegyző
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3. napirendi pont: Döntés az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat
támogatására szóló pályázat benyújtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntést az
önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat támogatására szóló pályázat benyújtásáról.
Az önkormányzat hozott már döntést a soron kívüli önhiki benyújtásáról, azóta megjelent az a
kormányrendelet, amely szabályozza az önhiki pályázat szakmai mellékleteit, és menet
közben már az az elektronikus rendszer is megnyílt, amelyben rögzítésre kerül majd a
pályázat. Ez a rendelet írja elő az előterjesztett határozat meghozatalának szükségességét.
A határozat szövegében nincs olyan változás, ami az előző évekhez képest lényeges változás
lenne. A jövő héten lesz elfogadott zárszámadási rendelete az önkormányzatnak, ami még
szükséges a pályázat benyújtásához. A képviselők ismerik a problémát, amely miatt szükséges
az önhiki pályázat benyújtása. Az önkormányzatnak 90 millió forintos visszafizetési
kötelezettsége van, ennek a kezelésére lehet megoldás az önhiki pályázat. A rendelet
kimondottan nevesít olyan esetet, hogy jogerős közigazgatási határozattal, vagy bírósági
végzéssel elrendelt fizetési kötelezettségek szerepeltethetők a pályázatban.
Továbbra is maximálisan bízik abban, hogy a szakmai vizsgálatot követően az önkormányzat
segítségére tudnak lenni ezen az évek óta tartó probléma megoldásában.
Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság is javasolja az önhibáján kívül hátrányos
helyzetű települések támogatására szóló pályázat benyújtását.
Biró Endre képviselő: Sokat beszéltek már a belvizes ügyről, és kezdetektől fogva
elhangzott, hogy titkosításra is kerültek anyagok. Szeretne olyan anyagokat,
jegyzőkönyveket megtekinteni, amelyek eddig titkosak voltak, illetve azokat a
jegyzőkönyveket, amelyek nem megfelelően lettek javítva. Néhány lakos meg is kérte erre,
hogy nézzen utána, hogy például részükre mennyi összeg van a lakásra terhelve.
Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy ne testületi ülésen, hanem az irodában tekintse
meg az anyagokat, amelyek nyilvánosak. A jegyzőkönyv, amiről a képviselő úr beszél, az
az Ad hoc bizottság jegyzőkönyve, amely most Szolgálati anyag. Két külön dologról van
szó. A munkaanyagba a képviselő úrnak van betekintési joga.
Az, hogy néhány személy ügyébe belenézzen, az megint más kérdés, mert az már
adatvédelmi szabályok alá esik. A lakásokra biztosan nincs ráterhelve semmi, mert ezt
menetközben megszüntették. Nem hiszi, hogy bárkinek visszaéltek volna a pénzével, vagy
a nevével. Javasolja, hogy képviselő úr hivatali időben tekintse meg az anyagokat.
Van egy 13 millió forintos tétel, amivel a lakosok nem számoltak el.
Biró Endre képviselő: Nagyon soknak gondolja azt, hogy a 13 millió forinttal nem
számoltak el a lakosok. Felelőtlennek tartja a pénzt kiosztó részéről is, hogy ilyen
megtörténhetett.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Támogatási Szerződések lettek kötve, amelyet mindkét fél, tehát a
lakos is, és az önkormányzat részéről a polgármester is aláírt. Ezek a támogatási
szerződések nem csak a támogatás összegéről rendelkeztek, hanem az elszámolással
kapcsolatos kötelezettségekről is. A károsultaknak ezáltal tudomással kellett bírni arról,
hogy a kapott támogatással, számlával el kell számolni.
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Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy ne ennél a napirendi pontnál ragadjanak le a
témánál. A testületnek van jogosultsága az anyagot áttekinteni, és nyilvánossá tenni.
Az a belső vizsgálat, amit az Ad hoc bizottság végzett az ügy egészét tekintve véleménye
szerint független.
Az ügyben azóta sem született olyan döntés, határozat, végzés, ami ne lenne nyilvános.
A nyilvánosság azonban nem azt jelenti, hogy sokszorosításra kerüljön a határozat, és
mindenki megkapja a postaládájába.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása a napirenddel
kapcsolatosan, az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására szóló
pályázat benyújtásával kapcsolatos határozat meghozatalával?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért az
önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására benyújtandó pályázathoz
szükséges határozat meghozatalával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
27/2012.(03.29.) Képviselő-testületi határozat
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Bucsa Község Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati
tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati
tartalékról, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma: 2011. január 1-jén 1000 fő feletti: 2398 fő.
II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012. évben ilyen
jogcímen 11.100 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét, vagy módosított költségvetési
rendeletét 96.368 ezer forint működési célú hiánnyal fogadta el, és 88.679 eFt
támogatás iránti kérelemmel élt.
IV. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett,
és 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1)
bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: 2012. április 30.
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4. napirendi pont: Bucsa
Szabályzatának módosítása

Község

Önkormányzata

Szervezeti

és

Működési

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Dr. Nagy Éva körjegyző: A tegnapi ülésen a Gazdasági Bizottság már tárgyalta a Szervezeti
és Működési Szabályzatot, és annak módosítását. Akkor jelezték a pénzügyes munkatársak,
hogy még egy módosítást kellene eszközölni a szakfeladatok módosítása mellett.
Így szükséges az 54. §. (3) bekezdésének módosítása is, amely a módosítást követően úgy
hangozna, hogy „(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az SzMSz
szabályai szerint, az éves költségvetés 1 % -át meg nem haladó gazdálkodási, vagyon és hitel
ügyekben járjon el a testület folyamatos tájékoztatása mellett. Kötelezettség vállalásra a
polgármester, annak pénzügyi ellenjegyzésére pedig a pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott
köztisztviselő jogosult.”
Annak a köztisztviselőnek pedig aki az ellenjegyzéssel meg van bízva a munkaköri leírásába
lesz belefoglalva a feladat.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat 54.§. (3)
bekezdés módosítását, a körjegyző által felolvasottak szerint.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a
módosítással.
Kérte a képviselőket, hogy a módosító indítvánnyal kiegészített rendeletet elfogadni
szíveskedjenek.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
többször módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bevezetés
Bucsa Község Önkormányzata önállóan, demokratikus módon, a település lakossága,
önszerveződő közösségei, társadalmi, gazdasági szervezetei hatékony együttműködésével,
széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a város közügyeit, gondoskodik a
közszükségletek kielégítéséről, az életminőség javítása jelen és jövőbeni céljainak
megvalósításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18.§. (1) bekezdésének felhatalmazása, továbbá az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatköre alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 22/2008.(XII.23.)
(továbbiakban: SzMSz) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1.§
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(1) Az SzMSz 8. melléklete helyébe, e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az SzMSz 54. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az SzMSz szabályai
szerint, az éves költségvetés 1 % -át meg nem haladó gazdálkodási, vagyon és hitel
ügyekben járjon el a testület folyamatos tájékoztatása mellett. Kötelezettség vállalásra a
polgármester, annak pénzügyi ellenjegyzésére pedig a pénzügyi ellenjegyzéssel
megbízott köztisztviselő jogosult.”
2.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
Bucsa, 2012. március 29.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2012. március 30.
Dr. Nagy Éva
körjegyző

1. melléklet
Bucsa Község Önkormányzatának Szakfeladat rendje
I. Bucsa Község Önkormányzatának törzskönyvi adatai
Megnevezés:
Bucsa Község Önkormányzata
Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Működési területe:
Bucsa község közigazgatási területe
Fő tevékenység:
helyi közhatalom gyakorlása
Jogszabályi felhatalmazás: 2011. évi CLXXXIX. törvény
Vezetője:
a polgármester
Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv. és a 2010. évi L. tv.
Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861
Adószáma:
15344863-2-04
KSH száma:
15344863-8411-321-04
TB. törzsszáma:
00000000071985611
Pénzügyi körzet:
9112 Bucsa
KSH területi számjel:
0413471
Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi
OEP Kód:
1204
TEÁOR:
8411
Számlavezető pénzintézet: CIB BANK ZRT
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Bankszámla számai, megnevezése:
Költségvetési elszámolási számla:
Állami hozzájárulás számla:
Gépjármű adó beszedési számla:
Iparűzési adó beszedési száma:
Magánszemélyek kommunális adója:
Lakásépítési és lebonyolítási számla:
Bírság beszedési számla:
Egyéb helyi adó bevetéli számla:
Egyéb ügyfél által meghat. (pályázat9
Egyéb elkülönített (világháborús e.)
Illetékbeszedési számla:
Egyéb idegen bevétel elsz. számla:

10700165-45182608-51100005
10700165-45182608-52000001
10700165-45182608-52100008
10700165-45182608-52200005
10700165-45182608-52300002
10700165-45182608-52400009
10700165-45182608-52500006
10700165-45182608-52600003
10700165-45182608-52700000
10700165-45182608-52800007
10700165-45182608-52900004
10700165-45182608-53000004

Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó
Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a
polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen összeg fölött a
képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges.
Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.)
Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzősége látja el.
II. Szakfeladat rendje:
Hatályos 2012. január 1-jétől:
Alaptevékenység (szakmai)
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
3811011 Települési hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása
3811031Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
5629171 Iskolai intézményi étkeztetés
7500001 Állategészségügyi ellátás
8130001 Zöldterület kezelés
8411141 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
8411181 Országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
8414021 Közvilágítás
8414031 Város és községgazdálkodási m. n. s szolgáltatás
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai
8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
8435331 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
8425411 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8621011 Háziorvosi alapellátás
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8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás
8690411 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
8690521 Település-egészségügyi feladatok
8821111 Aktív korúak ellátása
8821121 Időskorúak járadéka
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív módon
8821151 Ápolási díj alanyi alapon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8821191 Óvodáztatási támogatás
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
8821221 Átmeneti segély
8821231 Temetési segély
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
közfoglalkoztatása
8904431 Egyéb közfoglalkoztatás
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
9603021 Köztemető – fenntartás és működtetés

időtartamú

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek
5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5629202 Egyéb vendéglátás
6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8110002 Építményüzemeltetés
Technikai szakfeladat
8419019 Önkormányzatok, és társulások elszámolásai
8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési terveikkel
8419069 Finanszírozási műveletek
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5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának az ivóvíz-ellátási szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 19/2008.(XII.23.)
önkormányzati rendelet módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzatának az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 19/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítását.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Elvonták az árszabályozásnak a jogát a képviselő-testülettől a
víziközmű szolgáltatásról szóló törvénnyel, ami úgy szabályoz, hogy 2014-ig az országgyűlés,
ezt az időpontot követően pedig az ágazatért felelős miniszter fogja megállapítani a díjakat.
Mivel az önkormányzat 2011 év végén elfogadta a vízdíjakat, ezért a rendeletnek csak azt a
részét helyeznék most hatályon kívül, ami az árszabályozást tartalmazta. A rendelet további
része hatályban marad, mert a szolgáltatások egyes kérdései is szabályozva vannak ebben.
Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy a rekonstrukciós összegbe beleszólnak,
vagy az marad az önkormányzat döntésében?
Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy ez nem változik majd meg. Március 12-én
volt a vízművek közgyűlése, ahol arról adtak tájékoztatást, hogy az ebből befolyt összeg be
volt vonva a működésbe, de ott a közgyűlésen változtatással éltek, és ezeket az összegeket
elkülönítetten fogják ezután kezelni. Ezeket a díjakat nem jogszabály írja elő, hanem
megállapodás alapján van ilyen bevételi forrás.
A rekonstrukciós díjból befolyó összegeket nem tervezi az önkormányzat lefedni feladattal. A
közgyűlés után a Vízműveknek tájékoztatni kellene az önkormányzatokat, hogy milyen
összegekről van szó. A közgyűlésen módosítások történtek a Vízművek költségvetésében és
akkor kaptak a polgármesterek tájékoztatást a rekonstrukciós díjak bevételéről. A
rekonstrukciós díjakat könyvvitelileg átcsoportosították.
Biró Endre képviselő: Régebben érkezett minden hónapban a Vízművektől vízminőség minta.
Szeretne ebből a minta vételekből kapni egy-egy példányt.
Kláricz János polgármester: Havonta már nem kap az önkormányzat a mintavételről
értesítést, de évente kétszer biztosan készítenek mintákat, ebből tudnak juttatni a képviselő
úrnak.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még a képviselőknek kérdése, hozzászólása a
vízdíjrendelet módosításával kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az ivóvízellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
19/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet tervezete
az ivóvíz - ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 19/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az ivóvíz – ellátási és szennyvíz
elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
19/2008.(XII.23.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) Hatályát veszti az Ör:
a) 2.§, 6.§ (3) bekezdése, 6.§ (7) bekezdése,
b) 1. melléklete.
2.§
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.
Bucsa, 2012. március 29.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2012. március 30.
Dr. Nagy Éva
körjegyző
6. napirendi pont: A betegszállítással kapcsolatos döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a betegszállítással
kapcsolatos döntés meghozatalát.
A járóbeteg szakellátás szempontjából Bucsa község átkerült Karcaghoz, és ezt nagyon
üdvözítették. Azonban a betegszállítás finanszírozása nem került át, Szeghalmon maradt, a
betegszállítás szolgáltatás elvégzéséért Karcag nem kap ellátást.
Jelenleg a betegszállítást Karcagon és körzetében a Creatív Comph Bt végzi. Ahhoz, hogy a
cég az OEP finanszírozást Bucsa községre is megkapja, egy kérvénnyel kell élni az
önkormányzatnak. Ez a döntés került most napirendre.
Nagyon meglepő volt, hogy a járóbeteg szakellátást és a betegszállítást külön kezelték.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg a határozatot a betegszállítással
kapcsolatos feladatok ellátását és finanszírozását illetően. Bucsa község szeretné, ha a Kátai
Gábor Kórház illetékességi területén működő betegszállítók látnák el a feladatot, és kapnák
erre a finanszírozást.
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Faluházi Sándor alpolgármester: Egyetért, és javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
betegszállítással kapcsolatosan azt, hogy az önkormányzat a betegszállítást a Kátai Gábor
Kórház illetékességi területén működő betegszállítókkal szeretné megoldani.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2012.(03.29.) Képviselő-testületi határozat
A betegszállítással kapcsolatos döntés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő Testülete kinyilatkozza azon szándékát, mely
szerint a betegszállítással kapcsolatos feladatokat szeretné a Kátai Gábor Kórház
illetékességi területén működő betegszállítókkal megoldani, és felhatalmazza a
polgármestert az eljárás kezdeményezésére az OEP-nél.
Felelős: Kláricz János
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Döntés a nem lakás célú helyiségek használati díjáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, döntést a nem lakás
célú helyiségek használati díjáról.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Volt már a képviselő-testület előtt több ízben ez a téma, akkor
még rendeleti formában, de a lakástörvény rendelkezéseibe való ütközés végett, mivel a
törvény kimondja, hogy a helységbér mértékét az önkormányzat rendeletében nem
szabályozhatja, a lakásrendelet azon részét hatályon kívül kellett helyezni.
Ugyanazt a döntést szeretnék most határozati formába előterjeszteni. A jövőben az
önkormányzati tulajdonú helységek esetében ezt a határozatot kell figyelembe venni a
bérleti díj mértékéül.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a nem lakás
célú helyiségek használati díjáról szóló határozatot elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2012.(03.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a nem lakás célú helyiségek használati díjáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás célú helyiségek bérletét a
következők szerint határozza meg:
1.) Egy helyiség alkalomszerű használata esetén: 3.000.-Ft/óra + rezsi
A helyiség bérbevételének minimális ideje 3 óra.
2.) Egész épülete használata esetén 25.000.-Ft/nap + rezsi
A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának a KEOP program keretében
„Bucsa
Község
szennyvízcsatornázása”
címen
KEOP-7.1.0/11-2011-0004
azonosítószámú pályázatával kapcsolatos kifizetések biztosítására megkötendő
kölcsönszerződésről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzatának a KEOP program keretében „Bucsa Község szennyvízcsatornázása”
címen KEOP-7.1.0/11-2011-0004 azonosítószámú pályázatával kapcsolatos kifizetések
biztosítására megkötendő kölcsönszerződésről.
A jogszabályi lehetőségeket figyelembe véve rövid idejű kamatmentes kölcsönadásról szól a
szerződés. A KEOP pályázatban csak kiegyenlített számlákat lehet elszámolni, és mivel az
önkormányzat egyébként is hitelkeretből működik, jogilag teljes mértékben kivitelezhető ez a
kölcsön.
A kölcsönadó az önkormányzat részére átutalja az összeget, ebből a pénzből az önkormányzat
ki tudja egyenlíteni a számlát, és le tudja igényelni a pályázati összeget.
Kéri, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel szerződés megkötésével.
Elsősorban az AQUA-VITA Közmű Kft számláinak kiegyenlítésére szeretnék fordítani a
kölcsönt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki felhatalmazza
a polgármestert, a KEOP pályázattal kapcsolatos számlák kiegyenlítésére szolgáló
kölcsönszerződés megkötésére.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2012.(03.29.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzatának a KEOP program keretében „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” címen KEOP-7.1.0/11-2011-0004 azonosítószámú pályázatával
kapcsolatos kifizetések biztosítására megkötendő kölcsönszerződésről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Bucsa Község
Önkormányzatának a KEOP program keretében „Bucsa Község szennyvízcsatornázása”
címen KEOP-7.1.0/11-2011-0004 azonosítószámú pályázatával kapcsolatos kifizetések
biztosítására az önkormányzat kölcsönszerződést kössön.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Biró Endre képviselő: Kérte, hogy hozzászólása írásban, szó szerint jelenjen meg a
jegyzőkönyvben, amely a következő:
Bucsa község lakóinak hiteles tájékoztatása nagyon fontos. Több szempontból is, hiszen a
településen, vagy a környezetében történt eseményekről csak olyan információknak szabadna
megjelenni, amelyek minden kétséget kizáróan a tényeken alapulnak. Ez lényeges a jelen
eseményeinél, de még nagyobb figyelmet igényel a múlt történéseinek feltárásakor.
Helytörténeti kutatóként nap mint nap szembesülök ezzel.
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Ha egy adat tévesen jelenik meg, az félrevezető lehet a későbbi kutatók számára, hiszen
alapul majd éppen az általunk leírt sorok szolgálnának. Ha mi akár szándékosan, akár
tudatlanságból vezetjük félre az olvasókat, nagyobb kárt okozunk, mintha egyáltalán semmit
ne közöltünk volna. Ugyanis a téves információk alapján teljesen más kép alakulhat ki
múltunkról és jelenünkről egyaránt.
Amiért most szót emelek, az a közelmúltban nagy nyilvánosságot kapott „Repülőhíd”
története. Két helyen is megjelent róla néhány sor, melynek csak egyik része igaz, de az sincs
pontosan megfogalmazva. Ugyanis csak annyi az igaz belőle, hogy Kerekes Károly és Csurka
Sándor készítette. De ez egyébként is olvasható a híd szerkezetén. Ami ezen kívül lett leírva
az mind téves és hibás.
Halász Juditnak van egy dala, amely így szól: „Sehall, selát Dömötör, buta volt mint
hatökör”. Az a kérésem, hogy ne azonosuljunk ezzel a Dömötörrel, és halljuk meg az idősek
elbeszéléseit és lássuk meg mindazokat a jelzéseket, amelyeket a régi idők térképeire rajzoltak
a korabeli kartográfusok.
Ha bárki is veszi a fáradtságot és utánanéz annak, hogy ezen a területen miképp alakult az
élet, akkor nagyon sok érdekességgel találkozhat. Mint tudjuk, az 1600-as, 1700-as években
több mint 30 sziget volt Bucsa-pusztán. A közlekedés nemcsak csónakkal, de szekérrel és
gyalogosan is biztosítva volt ezek között. A mocsaras részen ugyan valóban csak csónakkal
lehetett közlekedni, de a kiemelkedő részeken már nem volt erre szükség. A vízfolyások két
oldalát pedig kisebb nagyobb hidakkal kötötték össze. A nagyobbakat akár szekerekkel, míg a
kisebbeket csak gyalogosan lehetett igénybe venni.
A jelzett híd helyén már az 1700-as évek végén, de bizonyíthatóan az 1800-as évek elején
már biztosítva volt az átkelés. Ezt bizonyítja a II. katonai felmérés térképe is, amely 1806 és
1869 között készült. Ez a híd összeköttetést teremtett gróf Blankenstein Károly Kisbucsai
tanyája és a vízfolyás szemközti oldalán elhelyezkedő Tót-sziget tanya, valamint a Ritka-Borz
major között.
Egyes helytörténeti adatok szerint, az 1800-as évek végén, vagy az 1900-as évek legelején,
Jakabfy Dezső építtette fel, vagy az ő részére emeltette a Magyar Katolikus Vallásalap a Borzi
kastélyt, melyhez több mint 10.000 hold földterület is tartozott. A rezidencia a
visszaemlékezések szerint 32 szobás volt. Nagy terasz és több kiszolgáló épület tartozott
hozzá. Ehhez viszont kellett megfelelő létszámú személyzet is. Ecseg-pusztán ekkor még alig
volt megemlíthető létszámú lakosság, így az ekkor már népesebbé vált Kisbucsáról és az
éppen betelepülés alatt lévő Bucsatelepről jártak ide dolgozni az emberek. Ezek közlekedését
is elősegítette ez a híd.
A háború után egy Állami Gazdaság kezdte meg működését a területen. Akkor ez volt az
egyik fő munkaadója a Bucsáról és Kisbucsáról átjáróknak. Tehát ezek közlekedését
biztosította az itt létesített és az évszázadok során többször felújított híd. Több idős ember is
visszaemlékezett, miszerint elég ingatag és bizonytalan volt már a híd szerkezete. Ezért volt
szükség az utolsó felújításra, 1972-ben. A szerkezethez való vasanyagot a Borzi Állami
Gazdaság biztosította. A munka vasipari részét Kerekes Károly és Csurka Sándor végezte. A
hídszerkezet beemelését a bucsai dolgozótársaikkal közösen és természetesen a Borzi Állami
Gazdaság segítségével hajtották végre.
Eddig ennyi információt sikerült a hídról és használatáról összegyűjtenem eredeti okiratok
és a helyi lakosok segítségével. Jelenleg ismét felújításra vár a híd, hiszen az átjárás veszélyes
a hiányos deszkázás miatt. Kérem, fogjunk össze, és tegyük ismét járhatóvá és biztonságossá
ezt a századokra visszanyúló ipari emléket.
Legyünk okosabbak, mint a Sehall-selát Dömötör, és mentsük meg értékeinket, de most
már a valódi információkkal együtt, hogy valóban hitelesek és megbízhatóak legyünk a jövő
nemzedéke előtt is. Ezzel is biztosíthatjuk a hiteles adatközlést és a helyes tájékoztatást.
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A helyes eljárás az lenne, hogy az itt ismertetett anyagot a lakosság tudomására hozná az
önkormányzat. Tudom, hogy ezt nem teszik meg, mivel ezt én, azaz Biró Endre hoztam
nyilvánosságra és én kutattam fel. S mint tudott, a nevem ezeken a hírcsatornákon nem
jelenhet meg!!!
Biró Endre képviselő: Több lakos megkereste a községből azzal, hogy a Bucsai Hírek
újságban nem megfelelő, hiteles tartalommal jelent meg egy cikk a „Repülőhíd”-ról.
Kláricz János polgármester: Ehhez hasonló dologban sok bucsai lakos kereste már meg azzal,
hogy a Bucsai Hírek című könyvben is megjelent olyan cikk, ami nem teljesen felel meg a
valóságnak.
Biró Endre képviselő: Ha több ember elmond egy információt egyformán, akkor azt már
hitelesnek lehet venni. A híddal kapcsolatosan térképek adta számára iránymutatást.
Ha a könyvében valaki hibát talál, annak csak örülni tud, mert gondolja, hogy akkor valaki
valaminek utánajárt, utána kutatott. Ha valamit leír, az nyilván nem szentírás.
Nagyon sok képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvet olvasott el, és így jutott az információk
birtokába, ezért örülne annak, ha ez az írás a hídról a jegyzőkönyvbe bekerülne, és a
későbbiekben hiteles tájékoztatásul szolgálna.
Kláricz János polgármester: A hídról megjelent cikkhez való hozzászólásnak van címzettje?
Biró Endre képviselő: Nincsen. Rosszul van megfogalmazva a cikk, a híd szerkezete sokkal
régebben készült, mint 40 éve. Úgy lenne igaz, hogy 40 éve lett felújítva a híd.
Kláricz János polgármester: A tájékoztatást megköszönte.
Faluházi Sándor alpolgármester: Szeretné megkérdezni, hogy a temetőben lévő síroknak a
gondozását, természetesen ellenszolgáltatással, meg tudná-e oldani az önkormányzat. Nyilván
azoknak, akik nem laknak itt, vagy már idősek és nem tudják végezni, akik ezt hajlandók
igénybe venni. Át kellene gondolni, hogy milyen díjszabással tudná végezni az
önkormányzat.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Ha díjszabásban gondolkodunk, akkor az azt jelentené, hogy a
szolgáltatást meg kell szervezni, tehát oda foglalkoztatást is be kell vállalni.
Kláricz János polgármester: Lehet, hogy anyagi szempontból be lehetne vállalni oda egy
foglalkoztatottal. Fel kellene mérni, hogy milyen bevétellel lehetne oda számolni, és akár oda
lehetne helyezni egy munkaerőt.
Juhász Sándor képviselő: A feladatnak nyilván lenne felelőse.
Kláricz János polgármester: A mai világban ez egy megfogalmazódott igény az emberek
részéről. Ha először lenne egy igényfelmérés, akkor tudnának már kalkulálni.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Nem biztos, hogy a megrendelőnek az igényei szerint el tudják
végezni a sírgondozást, ez kényes kérdés. Nem teljesen olyan, mint a park, amit a
közfoglalkoztatottak tisztán tartanak.

17

Meg kellene határozni, hogy mi tartozik ebbe a feladatba, úgymint a fűnyírás, nyári
időszakban locsolás, mert sok idősnek ez jelent problémát. Adott esetben ki is használják az
időseket, hogy pár perces munkát nagyon sok pénzért végeznek el.
Fenyődi Attila képviselő: Meg kellene szabni, hogy mi tartozik bele a sírgondozásba.
A füvet nyírni a községben nagyon sok helyre el lehetne menni. Ezt a hivatal által is lehetne
irányítani, és akkor ténylegesen le lenne nyírva a fű.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Ilyen szolgáltatása a BUCSA-ÉP Kft-nek is van.
Faluházi Sándor alpolgármester: Javasolja még, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket arra
vonatkozóan, hogy a villanykaró fölé tegyenek egy gólya ülőt, mert amikor repülni tanulnak a
gólyák akkor sajnos a nagyfeszültségű vezeték áldozatává válnak. A tavalyi évben több
kisgólya is elpusztult.
Fenyődi Attila képviselő: Javasolja, hogy az állatvédőknek, és a természetvédőknek is küldjön
az önkormányzat levelet, mert azoknak nagyon nagy hatalmuk van, és kérjék, hogy helyezzék
ki a gólyaülőt az E-ON oszlopaira.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Levélben fogja az önkormányzat megkeresni az E-ON szolgáltatót
az újabb gólyaülők kihelyezésével kapcsolatosan, megelőzve ezzel a gólyapusztulást.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek más kérdése,
hozzászólása?
Mivel a nyilvános ülésre vonatkozóan több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt,
megköszönte a képviselők ülésen való szíves részvételét, és az ülést 17,00 órakor bezárta.
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