Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
346-15/2018.
15. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 31-én
(pénteken) délelőtt 10,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila, Faluházi Sándor, Földesi
Györgyné, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula, Mogyorósi Anikó képviselők
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van, 2 fő hiányzik. A
határozathozatalban részt vesz 5 fő.
Ezzel a zárt ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1./Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen
módosított 14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelete módosítása elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Javaslattétel a 2018 évi Belső ellenőrzési munkaterv módosítására
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
5./ Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában
meghatározására javaslattétel
Előadó: Kláricz János polgármester
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6./ Döntés Bucsa község Önkormányzata kezelésében lévő belterületi közutak forgalmi rendje
szabályozásának módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ A Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése (2019-2033)
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben” tárgyú pályázatban megvalósítandó tartós kisbusz bérlésével kapcsolatos
Vállalkozási szerződés megkötése
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?
Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a
képviselőket, 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 elfogadja.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülést között tett fontosabb intézkedésekről.
A rezsicsökkentéssel kapcsolatosan írásban tájékoztatta a képviselőket, Csaláné Bányai
Katalin munkatárs készítette az anyagot.
Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel összefüggő támogatásokról, intézkedésekről
A 2017/2018-as téli rezsicsökkentésről a kormány négy intézkedést hozott.
1)
a 37/2018. (III.8.) Korm. rendelettel az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági
gázfogyasztók részére biztosított 12.000 Ft összegű egyszeri támogatást, mely támogatást a
gázszolgáltató a fogyasztó folyószámláján jóváírt.
Erről mindenkit írásban értesítettek és április hónapban vagy a támogatás összegével
csökkentett számlát küldték ki a fogyasztó részére, vagy tartozás esetén a tartozást
csökkentették ennyi összeggel.
2)
a 1152/2018. (III.27.) Korm. határozattal elrendelték a 2017. évi szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtását azon önkormányzatok
részére, akik 2017. évben jogosultak voltak a szociális célú tüzelőanyag pályázat benyújtására
(5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok).
A 2017. évi pályázat alapján állapították meg a kapott mennyiséget, településünk 94 m3
mennyiségű keménylombos tűzifa vásárlására kapott támogatást, 1.671.320 Ft összegben.
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Ezt az összeget a Magyar Államkincstár 2018. április 12-én az önkormányzat számlájára
utalta.
Az elbírálás és felhasználásra vonatkozóan jogszabályi rendelkezés nincs (telefonos és
személyes érdeklődésünkre sem kaptunk választ), ezért önkormányzatunk eljárása az alábbi
lesz:
A 2017. évi jogosultak között fogjuk kiosztani (mivel a rezsicsökkentésről szóló jogszabályok
és döntések a 2017/2018-as téli időszakra vonatkoznak), igénylés és döntés meghozatal
nélkül, mivel 2017. évben erre vonatkozóan kérelem már fel lett véve és a jogosultságról is
megszületett a döntés.
Az elszámolás alapját ezen jogosultságot megállapító határozatok fogják képezni.
Ezzel a kiegészítő támogatással külön 2019. március 31-ig kell elszámolni, a tűzifa
kiosztásának pedig 2019. február 15. napjáig meg kell történni.
2017. évben 164 fő jogosult kapott, 2,280 erdei m3 mennyiségű tűzifát.
A 94 erdei m3 mennyiségből a 164 fő jogosult részére még 0,57 erdei m3 mennyiséget tudunk
kiosztani kiegészítő támogatásként (ez kb. 4-5 q mennyiség lesz).
3)
az 1210/2018. (IV.6.) Korm. határozattal a téli rezsicsökkentést kiterjesztették a
kiépített gázhálózattal nem rendelkező településekre is.
A jogszabály alapján a gázhálózattal nem rendelkező települési önkormányzatok részére
lakott ingatlanonként 12.000 Ft összegű pénzbeli támogatást utaltak azzal, hogy a jogosult
háztartások részére fizessék ki legkésőbb 2018. szeptember 30.napjáig.
4)
A fenti három intézkedés alapján még mindig voltak olyan háztartások, akik
kimaradtak a rezsicsökkentési támogatásból.
Ezért a kormány meghozta a 1364/2018. (VII.27.) számú határozatát, mely alapján minden
olyan háztartás, kivéve a gázhálózattal nem rendelkező települések háztartásait,
igénybejelentést nyújthat be, amely háztartásnak a gázszolgáltató nem írta jóvá a 12.000 Ft-os
támogatást, mert nincs gázbekötés, vagy volt, de valamilyen oknál fogva a szolgáltatás
megszűnt.
Ebből a szempontból mindegy, hogy 5000 fő alatti, vagy feletti településről beszélünk.
Az igénybejelentést 2018. október 15. napjáig lehet benyújtani, és ez a határidő jogvesztő.
Az összesített adatokat 2018. október 17-ig elektronikus rendszeren keresztül küldjük a
Belügyminisztérium részére, október 18-ig pedig a Magyar Államkincstárnak.
Az igényfelmérés után fog a kormány döntést hozni arról, hogy az önkormányzatok hogyan,
milyen formában kapják meg a jogosultak részére járó természetbeni támogatást.
Az előzetes eljárási rendet a Magyar Államkincstár megküldte, mely szerint a
Belügyminisztérium október 31-ig tájékoztatja a kormányt az igényfelmérés eredményéről és
ez után születik majd meg a kormánydöntés a támogatás felhasználásának részletes
szabályairól, melyet az önkormányzatok részére kiadott támogatói okiratok fognak
tartalmazni.
Az érintett önkormányzatok fogják kiválasztani azokat a vállalkozásokat (szükség setén
közbeszerzési eljárás lefolytatásával), ahol az igényelt fűtőanyag átvehető.
Az igénybejelentés lehetőségéről szóló tájékoztatót augusztus 21-én közzé tettük, (honlapon,
és plakát formájában).
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Az igénybejelentések fogadásához előkészítettük az igénybejelentő nyilatkozatokat és az
adatkezelési tájékoztatót. Mivel ez egy önkéntesen tett nyilatkozat szükséges a nyilatkozó
hozzájárulása ahhoz, hogy a személyes adatai ez ügyben kezelve legyenek.
A gázszolgáltatótól megkértük a listát azokról, akiknek a támogatást jóváírták.
Településünkön 702 háztartásnak írták jóvá a 12.000 Ft összegű támogatást.
A Békés Megyei Kormányhivatal által kapott adatok alapján Bucsán 828 a lakott ingatlanok
száma, ezért a számadatok alapján 126 igénybejelentést várunk.
A nyilatkozók figyelmét felhívjuk arra, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok ellenőrzésére a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szervei vannak kijelölve, és ha
valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el szabálysértési, vagy
büntetőeljárás kezdeményezhető.
Az igénybejelentéseket folyamatosan fogadjuk.
Bucsa, 2018. augusztus 29.
Csaláné Bányai Katalin
igazgatási főmunkatárs
További tájékoztatások:
2018. augusztus 11-én szombaton lezajlott a községi falunap. A költségek az előirányzat
szerint alakultak.
2018. augusztus 24-én pénteken délelőtt ünnepélyes keretek között átadásra került a Bucsa
Község Díszpolgára kitüntető cím, és a Bucsa Községért kitüntető cím. A posztumusz
díszpolgári díjat Ruzsányi László, néhai dr. Ruzsányi László professzor hozzátartozója vette
át.A Bucsa Községért kitüntető címet Szabó Gyuláné nyugdíjas óvodapedagógus kapta.
Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat a Kisfaludy utcai telkekre
vonatkozó csereszerződést Sápi Lajosnéval 2018. július 24-én megkötötte, a tulajdonjog
átvezetésről szóló összefoglaló határozatról az önkormányzat 2018. augusztus 22-ei dátummal
értesült.
A Széchenyi utca 7. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes átadásával
kapcsolatosan a tulajdonosokkal történő kapcsolatfelvétel megindult.
A Gyulai Törvényszék Cégbírósága a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat
megszűnésére tekintettel Végzést adott ki, mely szerint a végelszámolás befejezésének
időpontja: 2018. március 1. A cégjegyzékből való törlés napja: 2018. augusztus 21.
A Délisor utca elejéről a zúzott kő elszállításra került a József Attila utca végére.
Bucsa Község Önkormányzatának Dr. Szabó Miklós ügyvéddel megkötött Megbízási
szerződésében foglalt megbízási díj 50.000 Ft/hó + áfa összegre mérséklődött 2018. június 1jétől kezdődően.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan vonatkozásában 2016.
április hónapban készült értékbecslés 3.200.000 Ft értékre. Az értékbecslés 2018. május
hónapban aktualizálásra került, az értékbecslés (újra) 3.200.000 Ft, mely 90 napig érvényes.
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A községben a szelektív gyűjtő szigetek ürítését a Sárréti Hulladékgazdálkodási Zrt 2018.
augusztus 17-én leürítette. Az önkormányzat a szigeteknél figyelemfelhívó sorokat helyezett
ki, annak érdekében, hogy kommunális szemét lerakása ne történjen meg, mivel a szigetek
(egy kivétellel) felszámolásra kerülnek.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településkép közösségi tér
fejlesztése keretében felújításra került Művelődési Ház 2018. augusztus 29-én a Magyar
Államkincstár 22.042.069 Ft összeget Bucsa Község Önkormányzata részére kiutalt, ez az
összeg volt a pályázat költségvetésének második fele, mely a kifizetési kérelem elfogadása
után visszautaltak az önkormányzatnak.
A talajterhelési díjjal kapcsolatosan minden háztartás tájékoztató levelet kapott. A lakosok
közül többen érdeklődtek a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés végső időpontja felől.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Magyar Államkincstár a kincstári ellenőrzés éves
ellenőrzési tervében a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveket
ellenőrzésre jelölte ki. A kincstári levél értelmében a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés a
2018. évi könyvvezetési kötelezettségével, az Áht. 70. alcím alapján teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségeivel és az éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban
kerül lefolytatásra Bucsa Község Önkormányzata, a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, a
Bucsa és Kertészsziget Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás, a Bucsa
Község Napközi Otthonos Óvoda, és a Bucsa Község Napközis Konyha kerül ellenőrzésre.
A Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
jelzése alapján értesült az önkormányzat arról, hogy a nyár folyamán megkezdődött az iskola
épületének belső felújítása, mely azonban az eredetileg tervezettől eltérően 2018. szeptember
1-jére nem készül el. Az intézményvezető azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy
biztosítsunk az oktatás megkezdéséhez szükséges és alkalmas helyiségeket. Természetesen
mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a tanév megkezdődhessen, ezért az alsó tagokat
két évfolyamát az óvoda épületében, a harmadik negyedik osztályt pedig a Művelődési
Házban helyezzük el. Ezzel párhozamosan jelzéssel értem a fenntartó felé (KLIK) hogy
mindenképpen jelezzék igényüket írásban és kössünk a helyiségek használatára vonatkozó
megállapodást, különös tekintettel arra, hogy elmondásuk szerint az iskola felújításának
szerződé szerinti vállalási időpontja 2018. október 31.
Az általános iskolai oktatás kötelező állami fenntartói feladat és nem önkormányzati feladat.
Az iskola rendelkezésére bocsátott helyiségek biztosítása nem az önkormányzat kötelező
feladata, de természetesen segítjük a bucsai gyermekek tanévkezdését. Javaslom, hogy olyan
megállapodást kössünk a KLIK-kel, melynek eredményeképpen a helyiségek használatából
adódó költségeket az iskola fenntartóját terhelik. A helyiségek használatából bérleti bevételt
nem tervezek.
Az üggyel kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatni fogom a képviselő-testületet.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés.
Földesi Györgyné képviselő: Az előző testületi ülésen kérte a lejárt feladatokról a
tájékoztatást, a polgármester úr azt mondta, hogy írásban válaszol, de nem kapott választ két
hónapja.
Az elmúlt testületi üléseken kért a közmunkaprogrammal kapcsolatos anyagot, melyet két
hónapja nem kapott meg.
Nem lejárt testületi határozat, mert évek óta téma a transzparencia, az újság, a tévé, a honlap
amelyekkel kapcsolatosan semmi nem történt.
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A mozgáskorlátozottak egyesülete nem kapta meg a számukra ígért helyiséget, a Kossuth
utcai ingatlanban azt ahol az állatorvos rendelt.
A gyümölcsfák beszerzésével kapcsolatosan kért árajánlatokat sem kapta meg.
A júliusi ülésen felvetette, hogy hamarosan itt lesz a falunap, a testvértelepülési
kapcsolatokkal kapcsolatosan kérdezett, kaptak-e meghívót, kiknek küldött az önkormányzat
meghívót, voltak-e vendégek?
A diákmunkásokkal kapcsolatosan is kérdezett az elmúlt ülésen, hányan voltak, mi volt a
feladatuk, hogyan teljesítettek. Nem kapott erre választ.
A falunapi esemény elszámolásával kapcsolatosan nem elég a tájékoztatás, munkaanyag kell,
készüljön hozzá kimutatás a forrásoldalról és a kiadási oldalról. A tűzijáték miért
háromnegyed 12-kor volt? Értelmetlennek tartja.
A kintlévőségekkel kapcsolatosan nem hangzik el tájékoztatás az első napirendi pontban,
pedig kényes és sürgető kérdés.
Az óvodai indulással kapcsolatosan szeretett volna pár szót hallani, akkor is, ha majd az
óvodavezető beszámol a munkájáról, hány gyermek lett beíratva, hogyan oldották meg a
pedagógus létszámot. Szeretett volna erről az első napirendi pontban hallani.
A közterület használati engedélyekkel kapcsolatosan nem készült munkaanyag (a parkban
lévő bérleményről van szó, a Kossuth utca 64. szám előtti közterületről van szó, és a Kossuth
téri parkról van szó, és még azokról a területekről, ahol használnak közterületet).
Miért nem készült ezzel kapcsolatosan munkaanyag?
A Dózsa György utca felújítás határideje június 30 volt, lejárt, nem készült el.
A Béke utca vége megjavítása, az átereszek elhelyezése nem készült el.
Az Árpád sor utcai telek rendezetlen, az út felét elveszi a felnőtt gaz.
A szelektív hulladékgyűjtőkből hiába lett elszállítva a szemét, újra gyűlik. A falunap után ki
lettek takarítva, de az ürítés után el kellett volna szállítani ezeket a gyűjtőket, mert kezdődik
újra minden.
Ezeket a feladatokat el kellett volna végezni.
A Déli sor utca elejéről a József Attila utca végére került elszállításra a zúzott kő. Amikor ezt
megemlítette akkor kérte, hogy egyenesen vigyék valamelyik önkormányzati telekre, hogy
követhető legyen. Polgármester úr miért nem számol be arról, hogy mennyibe került ennek a
szállításnak a költsége?
Dr. Szabó Miklós ügyvéddel megkötött megbízási szerződés milyen képviselő-testületi
határozattal történt elfogadásra, az eredeti szerződés, és a mostani is, valamint a csökkentése
50.000 Ft-ra, nem emlékszik ilyen döntésre. Az a véleménye, hogy egy 2000 fős községben
nincs arra pénz, hogy egy állandó ügyvédet alkalmazzon az önkormányzat.
Az iskola felújítással kapcsolatosan tájékozódott, megnézte az épületeket, az alsó
osztálytermekben a felsősök vannak elhelyezve, a Közösségi Házban és az óvoda épületében
az alsósok. A központi iskolában szinte minden terem feldúlt állapotban van. Ezeket a
munkálatokat a nyári szünetben kell elvégezni.
Megkérdezte, hogy a polgármester úr mit tud erről, miért nem kapott tájékoztatást a
képviselő-testület előzetesen. Minden termet megtekintett, két hónapig biztosan nem lesz
tanítás.
A pedagógus napi ünnepség költségéről szeretne még tájékoztatást kapni?
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Megkérdezte, hogy ki a felelős azért, hogy a közterület használatáért egyes emberek nem
fizetnek, ez büntetőjogi kategória.
Ennyiben kívánta kiegészíteni a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást.
Kláricz János polgármester: Jogos a felvetés, akár itt parkban is tapasztalják, hogy a tiltás
ellenére is vannak olyan jellegű parkírozások, megállások, amelyet már felszólítás útján sem
tartanak be, ezt szabályozni szükséges.
Földesi Györgyné képviselő:A közterület használat rendje szabályozva van. Azt kérdezi a
polgármester úrtól, hogy mit tett annak érdekében, hogy be legyen tartva az önkormányzati
rendelet.
Kláricz János polgármester: Két különböző közterületi dologról beszélnek, most arról van
szó, hogy a parkban az utat sok esetben parkírozásra használják.
Földesi Györgyné képviselő: A jelenlegi szabályozás szerint napi 800 Ft a parkolás díja.
Kláricz János polgármester: A parkban a közúton parkolnak.
A közterület használati rendeletben napi négyzetméter ár van megszabva, olyan jellegű
közterület használatra, amikor valaki építési törmeléket vagy építőanyagot akar tárolni
közterületen.
Ezt próbálják ráerőltetni most egy olyan közterületre, ami egyébként közút, és a parkolást
nem tiltja semmi. Itt ezt úgy tudják szabályozni, hogy a KRESZ szabályaitól eltérő
szabályozást raknak ki, azaz parkolni tilos táblát.
Ez egy önkormányzati tulajdonban lévő útszakasz. Azon belül, hogy közterület, út és a
KRESZ szabályait kell alkalmazni.
Ugyanúgy, mint ahogy a főúton is parkolnak. Az parkból az útról úgy tudják kitiltani a
parkolást, ha kitesznek egy tiltó táblát.
Földesi Györgyné képviselő: A mai anyagban benne lesz, hogy módosító táblákat helyez el az
önkormányzat. Kitehetik, mert az út az önkormányzat fenntartásában van, a másik útra
nyilván nem tehetnének ki. Itt most ne ragadjanak le, haladjanak tovább.
Egyéb közterületen 800 Ft a használat díja, két évvel ezelőtt vizsgálták felül ezt a
szabályozást. Az a lényeg, hogy ez évek óta nincs betartva, mennyi pénz ez? És kérdés, hogy
miért nincs?
Kláricz János polgármester: Hogyan lehetne kiszámolni ezt?
Földesi Györgyné képviselő: Ötletként annyit szeretne felvetni, hogy az az illető, aki a
parkban megáll, önbevallás alapján kellene, hogy fizessen, becsületesen.
Kláricz János polgármester:Próbálják egy emberre levetíteni, de az úton nemcsak egy ember
szokott megállni, megáll az, aki éppen üresen találja a területet.
A rendelet szerint a közterület használati díj parkoló jármű esetében 800.- Ft/m2/nap.
Földesi Györgyné képviselő: Ezeket a dolgokat meg kell oldani, mert ez hűtlen kezelés.
Van erre megoldás?
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Kláricz János polgármester: Ha a KRESZ szabálya szerint kiteszik a táblát, hogy itt tilos
parkolni, akkor úgy gondolja, hogy ezt a problémát megoldották. Továbbmenve azonban
közterületen lévő parkolásnak számít akkor máshol a községben az utcákban, a ház előtt
történő parkolás is. Onnantól kezdve ki kell számlázni, ha a buszokkal beállnak a házak elé,
vagy akik a saját kocsijukkal parkolnak a saját házuk előtt, akkor négyzetméterre levetítve
éves viszonylatban többszázezres bevételtől esik el az önkormányzat. Ilyet a KRESZ
szabályai szerint kell mérlegelni.
Földesi Györgyné képviselő: Nem egy a kettő, a parkban parkolni, vagy a házak előtt
parkolni.
A rendeletet 2017 évben vizsgálták felül.
Kláricz János polgármester:A parkban való parkolást a KRESZ szabálya szerint kell rendezni.
A cél nem az, hogy itt álljanak az autók, és a bérleti díjat szedjen az önkormányzat, hanem az
a cél, hogy ne álljanak itt kamionnal. Olyan szabályozást kell létrehozni, hogy tartós
parkírozást ne lehessen alkalmazni, de várakozni lehessen.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A mai ülésen a 6. napirendi pont ezzel kapcsolatos.
Kláricz János polgármester: A pedagógus napi költségekről készíttetni fog egy kimutatást a
pénzügyi.
Az iskola felújításával kapcsolatosan a múlt héten pénteken kapta a jelzést az iskola
igazgatójától, és a KLIK vezetésétől, hogy segítséget kérnek a szeptember 3-i
iskolakezdésben. Tarthatatlan helyzet alakult ki, volt tudomása arról, hogy zajlanak a
munkák, és hetekkel ezelőtt felvette a kapcsolatot a KLIK-kel, de a vállalkozóra nincsen az
önkormányzatnak ráhatása.
Lehet elmenni abba az irányba, hogy a polgármester felelős a kialakult helyzetért, nem tudja
ezt elfogadni, de meghallgatja. A mostani helyzetben, azt hogy szeptember 3-án a tanítás ne
tudjon beindulni, mindenféleképpen el kellett kerülni. Nem lehetett alternatíva az, hogy az
önkormányzat kivonul a szervezésből. Megtörténtek az intézkedések, az osztálytermek ki
lettek alakítva. Volt egyeztetés a KLIK-kel, a helyi vezetéssel, az építésügyi vállalkozó és az
önkormányzat között. Az önkormányzat kapacitás felajánlást tett, és amennyiben megfelelő
finanszírozási vonalat tud biztosítani a KLIK, akkor az alvállalkozó bevonásával a felújítási
munkát mihamarabb el tudják végezni. A KLIK ebben nyitott volt, és az vállalkozó is, Arról
volt szó, hogy a bevonni kívánt alvállalkozót a vállalkozó direktben egyenlítik ki.
Dr. Szabó Miklós szerződésével kapcsolatosan lehet azon vitatkozni, hogy egyáltalán
szükséges-e, vagy nem? A szerződést a képviselő-testületi ülés napirendjére szeretné tűzni.
Ha úgy döntenek, hogy ne tartsanak fenn ügyvédet az önkormányzatnak, azt is el tudja
fogadni. Számba kell venni egyéb olyan tanácsadásokat, ami véleménye szerint helytálló
dolog, de ha a testület úgy dönt, hogy erre nincs szükség, akkor azt is el tudja fogadni.
Az ügyvéd úr jelenlegi megbízási díja most csökkent le, mert a feladatellátása a Víziközmű
Társulattal, valamint a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft felszámolásával volt kapcsolatos, és látott
el jogi képviseletet. Ezek a feladatok egyrészt már megszűntek.
Javasolja, hogy vitassa meg a testület, amennyiben úgy döntenek, hogy nem lesz rá szükség,
akkor szüntessék meg, és ha később az önkormányzatnak ügyvédi segítségre lesz szüksége,
akkor azt egyedi megbízás alapján történik majd.
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Földesi Györgyné képviselő: A megbízásával kapcsolatos képviselő-testületi határozatot
kérte.
Kláricz János polgármester:A zúzott kő elszállításával kapcsolatosan olyan nyerges vontatós
járművek voltak bevonva, amelyekkel ez a depónia volt megközelíthető. A szállításban a
Bucsai Agrár Kft nyújtott segítséget. A következő ülésre a szállítási költségről tájékoztatást
fog adni.
A szelektív hulladékgyűjtő helyekkel kapcsolatosan olyan utasítást fog kiadni, hogy a gyűjtő
edényeket be kell szállítani, reméli, hogy nem fognak a leürítő helyekre szemetet lerakni.
Szeretné, ha a képviselők is elfogadnák azt, hogy a lakosság részéről is van olyan magatartás,
ami nem helyénvaló, mert az utóbbi időben már mindenféle szemetet elhelyeztek a szelektív
gyűjtőkben. Ez nem fenntartható állapot.
Az Árpád sor utcai ingatlan valóban rendezetlen, nem tud felhozni semmilyen indokot, ennek
a rendbetételét is ütemezni kell.
A Dózsa György utca aszfaltozására első körben elég magas árajánlatot kapott az
önkormányzat, ennek zajlik most a tárgyalása, utána a képviselő-testület elé kerül
döntéshozatalra. Kapacitásügyileg a vállalkozó el tudja végezni a munkát. A Dózsa György
utca rendbetételére a forrás elegendő lenne, de tervezve volt még egyéb más kátyúszakaszok
rendbetétele is, ez azonban már módosítást igényel a pályázat miatt a Belügyminisztérium
felé.
Az óvodavezető felé jelezni, hogy egy munkabeszámolóval szíveskedjen a képviselőket
tájékoztatni az évkezdésről, milyen feltételekkel indult az év.
A kintlévőség kezelés valóban égető, és kényes kérdés, ahogyan a képviselő asszony is
fogalmazott. A Bucsa Sport Egyesület vissza tudja fizetni a kapott összeget, az egyéb más
kintlévőség esetében, akár bérleti díj, akár más egyéb kintlévőségek behajtására folyamatosan
zajlanak az intézkedések, a munkatárs hatékonyan végzi a feladatot, tudja kezelni. Kb. két éve
volt erről részletes tájékoztatás.
Lehet egy újabb kimutatást kérni az elmúlt időszakról.
Földesi Györgyné képviselő: November hónapban tartja ezt aktuálisnak, azután amikor a
szeptemberi befizetések megtörténnek. A kertészszigeti tartozásra gondol, a Bucsa Sport
Egyesület, a Református Egyház részére nyújtott kölcsön visszafizetésére. A közterületi
használati díjakról szeretne munkaanyagot kapni.
Kláricz János polgármester: A diákmunkásokkal kapcsolatosan fog készülni egy beszámoló.
A falunapi kiadásokkal kapcsolatosan is készül egy pénzügyi összegzés.
Az árajánlatokkal kapcsolatosan fogja pótolni az elmaradásait.
A mozgáskorlátozottak kapcsolatosan is el vannak maradva, az épületrészbe költözésével
kapcsolatosan kell intézkedni.
A transzparenciával kapcsolatosan valóban nagyon komolya a lemaradás, fel kell állítani egy
csapatot akik, ezzel foglalkoznak. Nagyon sok a projekt, nagyon nagy munka folyik.
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Földesi Györgyné képviselő: Nagyon el vannak maradva. Évek óta halmozódó problémák,
hamarosan eltelik a ciklus.
Megkérdezte, hogy a testvér települési kapcsolatokkal kapcsolatban milyen intézkedések
voltak?
Kláricz János polgármester: A testvértelepüléssel nem volt kapcsolatfelvétel, onnan sem
küldtek meghívót.
Faluházi Sándor képviselő: A diákmunkásokkal kapcsolatosan megjegyezte, hogy az
irattárban a polcok nagyon túl vannak terhelve, az ott dolgozó diákok nem voltak
biztonságban.
Kláricz János polgármester: Az iratok selejtezésével lehet nagyobb hely. Foglalkozni kell a
témával.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjen szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
83/2018.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős:Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelete
módosítása elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított
14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelete módosítása elfogadását.
A rendelet módosítást a jegyző asszony készítette. Megkérdezte, hogy van-e ezzel
kapcsolatosan kérdés, észrevétel. A pályázatokkal kapcsolatos elszámolások végett van
szükség a kormányzati funkció kódok felvételére.
Kérte a képviselőket, ha nincs kérdés, szíveskedjenek elfogadni a szervezeti és működési
szabályzat módosításáról szóló rendeletet.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
(1)
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
(2)
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bucsa, 2018. augusztus 31.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2018. augusztus 31-én 14,00 órakor
.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet
Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és
szakfeladatának rendje
Megnevezés:
Bucsa Község Önkormányzata
Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Működési területe:
Bucsa község közigazgatási területe
Fő tevékenység:
helyi közhatalom gyakorlása
Jogszabályi felhatalmazás: 2011. évi CLXXXIX. törvény
Vezetője:
a polgármester
Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv.
Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861
Adószáma:
15344863-2-04
KSH száma:
15344863-8411-321-04
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TB. törzsszáma:
00000000071985611
Pénzügyi körzet: 9112 Bucsa
KSH területi számjel: 0413471
Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi
OEP Kód: 1204
TEÁOR: 8411
Számlavezető pénzintézet: Szeghalom és
Kirendeltsége
Bankszámla számai, megnevezése:
Költségvetési elszámolási számla:
Állami hozzájárulás számla:
Munkaügyi Központ támogatás:
Jövedéki adó beszedési számla:
Egyéb elkülönített számla (KEOP):
Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):
Magánszemélyek kommunális adója:
Gépjárműadó:
Iparűzési adó:
Egyéb bírság beszedési számla:
Helyi gazdaságfejlesztés (TOP helyi piac)
Pótlék beszedési számla:
Egyéb idegen bevétel számla:
Termőföld bérbeadásából származó jöv:
Közigazgatási hatósági eljárási illeték:
MVH kifizetések alszámla:
Talajterhelési díj befizetési számla:

Vidéke

Takarékszövetkezet

Bucsai

54000117-11031215
54000117-11031222
54000117-11031349
54000117-11031356
54000117-11031325
54000117- 11031332
54000117-11031253
54000117-11031239
54000117-11031246
54000117-11031260
54000117-11031277
54000117-11031284
54000117-11031301
54000117-11031291
54000117-11031318
54000117-11032876
54000117-11037266

Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a
polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen
összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges.
Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.)
Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.
Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok
2018. szeptember 1. napjától hatályos:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás és – működtetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
042180 Állat-egészségügy
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
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051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
076062 Település – egészségügyi feladatok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start- munkaprogram Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási minta program
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értéke
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
047120 Piac üzemeltetés
3. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntést a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő pályázat
benyújtásával kapcsolatosan.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az anyagot a szociális előadó készítette, ez évben a szociális tűzifa
igénylésének határideje 2018. augusztus 31. napja. A képviselő-testületnek döntésről kell
hoznia, arról, hogy megigényli a szociális tűzifát, és arról, hogy mennyi az önerő. Az első
napirendi pontban mind a négy fajta támogatásról ad tájékoztatást a szociális ügyintéző.
Földesi Györgyné képviselő: Az első napirendi pontban előterjesztésben szerepel, hogy az
önkormányzat költsége a tűzifa szállítási költsége, és a családok részére történő kiszállítás
költsége is. Idézi az előterjesztésből:
2017. évben a szociális célú tűzifa önereje: 2.013.458 Ft volt, mely tartalmazta:
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a pályázaton nyert mennyiség önerejét (374 erdei m3 x 1.000 Ft + ÁFA összeget)
474.980 Ft,
a szállítás költségét 1.028.192 Ft,
és a családok részére történő kiszállítás összegét 510.286 Ft

Megkérdezte, hogy szükség van-e arra, hogy a családok részére történő kiszállítás költsége is
terhelje az önkormányzatot. A több mint félmillió forintot felesleges kiadásnak tartja. Ha nem
szállítanák ki a lakosok részére, akkor a lakos itt lenne a mérésnél is, és nem merülhetne fel
az, hogy nincs meg a mennyiség.
Faluházi Sándor képviselő: A lakosok részére történő kiszállítás azért lett kialakítva, hogy a
tűzifa konkrétan odakerül, aki igényli.
Kláricz János polgármester: Valóban a lakosokhoz történő kiszállítás képviselői kérésre lett
kialakítva.
Földesi Györgyné képviselő: A kiszállítás költsége nem takarítható meg?
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az önerőt és a családok részére történő kiszállítás költségét a
települési támogatás terhére el lehet számolni, ez így volt eddig is, ha viszont a települési
támogatást nem használja el az önkormányzat, akkor azt vissza kell fizetni a központi
költségvetés részére.
Földesi Györgyné képviselő: Ezzel az információval már érhető, így már nem is kérdés ez a
kiadás.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés? Mivel több
kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylése
pályázat benyújtásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
84/2018.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt
be a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
melléklet I. 9. pont - A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódótámogatása jogcím –szerinti szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásra.
Bucsa Község Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 105/2015.(IV.23.) Korm.
rendelet alapján a szociális célú tűzifa igényléséhez településünk nem tartozik a jelentős
munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé, ezért a pályázati kiírás
alapján a keménylombos tűzifa esetén 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész
megfizetését vállalja, amely maximum 596.900 Ft, (azaz ötszázkilenvenhatezerkilencszáz forint).
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú
tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Az önrész fedezetét Bucsa Község
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének települési támogatás kerete biztosítja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása iránt
intézkedjen.
Felelős:Kláricz János polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31.
4. napirendi pont: Javaslattétel a 2018 évi Belső ellenőrzési munkaterv módosítására
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a javaslattételt a 2018
évi belső ellenőrzési munkaterv módosítására készült egy javaslattétel. Kérte a jegyző
asszonyt szíveskedjen kiegészíteni a napirendet.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az első napirendi pontban a polgármester úr tájékoztatta a
képviselő-testületet, hogy szeptember 4-én érkezik az államkincstár egy átfogó ellenőrzés
nyitó megbeszélésére, a 2017 évi beszámolót fogják ellenőrizni, és ezzel egyidejűleg a teljes
szabályzat rendszert, az önkormányzatnál, a hivatalnál, a társulásnál, az óvodánál és a
konyhánál. Ugyanez
A belső ellenőrzési áttekintve az első két pont okafogyottá válik, ne fizessenek azért, amit a
kincstár egyébként is ellenőrizni fog. Viszont korábban merült már fel a hiányosságként az
önköltség számítással kapcsolatos szabályozottság felülvizsgálatának szükségessége. Ezért
javasolja, hogy az első pontot cseréljék ki az önköltségszámítás rendjének és
szabályosságának felülvizsgálatára.
A pénzgazdálkodás ellenőrzése helyett javasolja az önkormányzati konyha teljes belső
ellenőrzését.
Faluházi Sándor képviselő: Egyetért, hiszen a Magyar Államkincstár ellenőrzi a belső
ellenőrzés alá vont területeket, elfogadja a javasolt témákat.
Kláricz János polgármester: Megköszöni a hozzászólást, javasolja az előterjesztésben és a
jegyző asszony kiegészítésében foglaltak elfogadását.
Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2018. évi belső
ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló témajavaslat módosítását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
85/2018.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat
A 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló 8/2018.(I.25.)
határozat módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai
Szolgáltató Zrt 2018. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak ellátására szóló ajánlatát a
8/2018.(I.25.) KT határozatával fogadta el, 600.000 Ft + áfa, azaz 762.000 Ft-ban.
A Képviselő-testület az 1. és a 2. pontot az alábbiak szerint módosítja. A 3. és 4. pont
változatlan marad.
2018. évi belső ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés címe, tárgya
Ellenőri kapacitás
Összeg
(munkanap)
nettó Ft
1./ Az önköltségszámítás rendjének és
szabályosságának felülvizsgálata
10
250.000
(az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában)
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2./ Önkormányzati konyha teljes belső ellenőrzése

10

3./ Bucsa Község Önkormányzat és a Dr. Szabó
Ügyvédi Iroda között megkötött szerződés vizsgálata
4./ Vezető belső ellenőri feladatok ellátása

2
1

250.000

50.000
50.000
Összesen:
600.000
Az ajánlat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóval növelten 762.000 Ft -ban
elfogadja.
Felelős:Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő helyiségek bérleti
díjának meghatározására javaslattétel
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának meghatározására javaslattételt.
Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját a
29/2012.(03.29.) KT határozat állapítja meg, 30.000 Ft + áfa összegben.
A Gazdasági Bizottság elnökét kéri, hogy a kezdjen el a bizottság ezzel foglalkozni, nyilván a
bérleti díjak is részei lesznek az ellenőrzésnek is, és a belső ellenőr véleményének a
bevonásával kerülhet meghatározásra a helyiségek díjának meghatározása.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Rendben van.
Kláricz János polgármester:Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért azzal, hogy a Gazdasági Bizottság vizsgálja felül és tegyen javaslatot a
helyiségek bérleti díja meghatározásával kapcsolatosan.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
86/2018.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának
meghatározására javaslattétel
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a
helyiségek bérleti díjáról szóló határozatot vizsgálja felül, és tegyen javaslatot a díj
meghatározásával kapcsolatosan.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: 2018. szeptember 30.
6. napirendi pont: Döntés Bucsa község Önkormányzata kezelésében lévő belterületi
közutak forgalmi rendje szabályozásának módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a döntést Bucsa község
Önkormányzata kezelésében lévő belterületi közutak forgalmi rendje szabályozásának
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módosításáról. Az első napirendi pontban említett témát is érinti ez a javaslat, ami közvetlen a
parkban kialakult helyzet problémájának kezelésére alkalmas.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy az önkormányzat szabályozhatja a
közterületek forgalmi rendjét?
Ez egy új dolog, támogató döntését adja hozzá, az első napirendi pontban arról beszéltek,
hogy ki a felelős azért az elmúlt 11 évnek a be nem folyt közterület használat díjnak, amikor
is a közterület használat rendje nem lett betartva. Összefüggő a két téma, de csak részben.
Kláricz János polgármester:A gyakorlatban lehet ezt majd megtapasztalni és most úgy
gondolják, hogy ez majd kezeli a helyzetet.
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja az önkormányzati helyi közutak forgalmi rendjéről szóló döntést.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
87/2018.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés az önkormányzati helyi közutak forgalmi rendjéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az általa fenntartott helyi közutak
forgalmi rendjével kapcsolatban a következőket rendeli el:
Bucsa, Kossuth u. behajtás a Kossuth tér felé – 10t súlykorlátozó tábla, kiegészítő
táblán: Kivéve célforgalom, kihajtásnál elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése.
Bucsa, Kossuth tér Bocskai u. sarok – elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése.
Bucsa, Kossuth tér gyógyszertárral szembeni parkoló – Várakozni tilos, kiegészítő
táblán: Kivéve szgk. vagy engedéllyel tábla kihelyezése.
Bucsa, Kanizsai u. Kossuth tér sarok – Meglévő kötelező haladási irány tábla
eltávolítása.
Bucsa, Kossuth u. behajtás a Kossuth tér felé - 10t súlykorlátozó tábla, kiegészítő
táblán: Kivéve célforgalom. Kihajtásnál hiányzó elsőbbségadás kötelező tábla
kihelyezése.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a megfelelő
forgalmi rendet szabályozó táblák kihelyezéséről.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős:Kláricz János - polgármester
7. napirendi pont: A Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése (2019-2033)
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a Gördülő Fejlesztési
Terv véleményezését (2019-2033).
Az Alföldvíz Zrt nagyon várja ezt a döntést, ez egy olyan szakmai dolog, amibe nem nagyon
tud belefolyni az önkormányzat, el kell, hogy fogadják a szakmai üzemeltető szervezet készíti
el, komoly jogszabályi metódus mentén. Volt már ez a testület előtt.
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Faluházi Sándor képviselő: Újra felajánlják azokat a javításokat, amelyek eddig még nem
készültek el. Újra felajánlják a víztorony javítását, és más javításokat. Egyetlen csomópontra
sem tudja mondani, hogy az nem szükséges.
Kláricz János polgármester: Terv szintjén kell elkészíteni ezeket a felújításokat.
Földesi Györgyné képviselő: Tárgyalt már ilyen témát a képviselő-testület, de akkor sem
készült el elegendő munkaanyag, ez a levél ki lett küldve a képviselőknek, tárgyalták a
„semmit”. Akkor is kifejtette, hogy 2033 évben már 75 éves lesz az ivóvíz csatorna rendszer.
Elavult, elrozsdásodott. Az önkormányzat akkor sem reagálhatott, mert az Alföldvíz ismét
küld egy levelet, azzal, ha az önkormányzat részére megfelel a tervezet, akkor küldje meg az
önkormányzat a véleményező nyilatkozatot. Nem készült munkaanyag, tehát az
önkormányzat nem szeretne semmit.
A mostani reagálást pedig augusztus 10. napjáig várják, az meg letelt akkor mit is
véleményeznek most? Miért nem készült el ez időben? Miért nem készült munkaanyag? El
kellett volna készíteni a polgármesternek egy tervezetet arról, hogy milyen felújításokat kíván
az önkormányzat. Megbeszélhették volna, hogy hol volt a legtöbb csőtörés, melyek a
szükséges felújítások.
Az Alföldvíz Zrt levele is tartalmazza, hogy a felújítások véleményezése, engedélyezése
hosszadalmas. Kicsúszott már az önkormányzat az időből.
Nincs véleménye, nem lehet már mit tenni.
Kláricz János polgármester: Testületi döntés nélkül az anyag nem kerül fel a véleményező
szervek felé. Az, hogy a Gördülő Fejlesztési tervbe mi kerülhet bele, van egy komoly
számszaki feltétele, ami arról szól, hogy az adott vízfogyasztásban van egy olyan költség
feltűntetve ami ezen fejlesztéseknek a finanszírozására felhasználható.
Ezt az üzemeltető tudja, hogy mik ezek a pénzügyi keretek, 2033 időtávlatba milyen sorrendet
lehet felállítani.
Határozhatnak meg ettől eltérőt, de maga a tervnek a módosítása nyilván azt jelenti, hogy a
munkálatoknak hosszú távon csökkennie kell. Ez tehát nem arról szól, hogy az önkormányzat
a vágyait tüntesse fel, hanem arról szól, hogy kellő szakmai indokoltság mellett, a
megtermelődött forrásnak a terhére 2033 évig betervezhető munkálatok. Áprilisban a
képviselő-testület nem fogadta el ezt a tervezést, ezt jelezte az önkormányzat, szakmai
módosítás nem történt, ugyanazt a tervezést állapította meg az Alföldvíz Zrt.
Földesi Györgyné képviselő: Kevésnek tartja a feltüntetett fejlesztéseket 2033 évig. Készüljön
munkaanyag, nem számadatokkal alátámasztva, de legyen kimutatva. A határidő is lejárt, mit
lehet itt tenni?
Faluházi Sándor képviselő: Az Alföldvíz Zrt felmérte a helyzetet, és szakmai tanácsot is
kértek azoktól, akik itt dolgoznak. Ez az összeg, amit tudnak kalkulálni a vízdíjból beszedett
összegből, ezekre a felújításokra elég.
Még ennek az évnek az összes költségét fel fogja emészteni a Dózsa utcának a felújítása.
Három év összes költsége fedi le a vízvezeték felújítását és az aszfaltutat. Most még
„felesleges” gondolkodni ezen, de jövőre már érdemes lesz gondolkodni, hogy mi legyen a
felújításban, mert lesz rá pénz.
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Földesi Györgyné képviselő: Megköszöni az információt, máris többet tudott meg. De nincs
elég információ, több tájékoztatást kell ennél az anyagnál a képviselőknek kapni. Többet vár,
fejleszteni kell, nemcsak felújítani. Így nem tud véleményt mondani.
Faluházi Sándor képviselő: A Dózsa György utca vízvezeték rendszere felújításra került.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megkérdezte, hogy a képviselő asszony
véleményétől eltérően el tudják-e fogadni a Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 évekre szóló
gördülő fejlesztési tervben szereplő (ivóvízhálózat) felújítási és pótlási munkákra vonatkozó
javaslatot.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
88/2018.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról (ivóvíz 2019-2033 évekre)
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ALFÖLDVÍZ Zrt 2019-2033 évekre
szóló a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő (ivóvízhálózat) felújítási és pótlási
munkákra vonatkozó javaslatot elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki elfogadja az Alföldvíz Zrt 2019-20133 évi Gördülő Fejlesztési tervét 2019-2033 évekre
vonatkozóan (szennyvíz).
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
89/2018.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Gördülő Fejlesztési terv elfogadásáról (szennyvíz 2019-2033 évekre)
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ALFÖLDVÍZ Zrt 2019-2033 évekre
szóló a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő (szennyvízhálózat) felújítási és pótlási
munkákra vonatkozó javaslatot elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: A következő napirendi pont előterjesztésére felkérte Fenyődi
Attila alpolgármestert.
8. napirendi pont: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú „Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú pályázatban megvalósítandó tartós kisbusz
bérlésével kapcsolatos Vállalkozási szerződés megkötése
Fenyődi Attila alpolgármester:A Bucsa Község Önkormányzata a "Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben " című, EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosítószámú projekt
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2018. szeptember 1-jétől a szakmai megvalósítás azon szakaszába lép, melyben a projekt
sikeres megvalósíthatósága érdekében egy 15-17 fő szállítására alkalmas kisbusz tartós
bérlése szükséges. A célcsoport az óvoda, a programokkal kapcsolatos mozgáshoz szükséges
a kisbusz. Ebben a pályázatban két település tervezett buszbérletet, Füzesgyarmat és Bucsa.
Füzesgyarmat már be is indította, Bucsán pedig most szeptembertől válik szükségessé. Az
óvodában beindul a vízhezszoktatás, és a játékos angol. Heti rendszerességgel kell behordani
a gyerekeket Karcagra, mindaddig amíg Füzesgyarmaton a tanuszoda elkészül.
Ami miatt fontos, hogy a testületi ülésen tárgyalják, az az, hogy a sportegyesült új kisbusza
ennek a célnak teljesen megfelel.
A kisbusz bérleti díja illetve annak üzemeltetési költségei a projektben betervezésre kerültek,
amely 100%-ban a pályázat terhére elszámolható költség.
Az előterjesztésben a képviselők megkapták a projekt Szakmai Programját, illetve a tartós
buszbérlésre érkezett ajánlatokat. Az önkormányzat 6 darab ajánlatkérést küldött ki.
A legkedvezőbb ajánlatot a Bucsa Sportegyesület adta, a buszbérlet teljes költségét a pályázat
tartalmazza. 6.7 millió forint volt betervezve a pályázatban buszbérletre, és havi bérleti
díjként 311.150 Ft elszámolható.
Azért, hogy az üzemeltetési költségek elszámolhatóak legyenek a kisbusz üzemben tartói
bejegyzését el kell végezni az önkormányzat részére.
Azért fontos, hogy ilyen nagyságú buszt béreljenek, mert áprilisban egy piaci alapon történő
ajánlatkérés is történt. Piaci alapon úgy tudott volna az önkormányzat buszt bérelni, hogy
előleg összeget be kellett volna fizetni a buszba, majd maradvány értéken egy harmadik
személy megvásárolhatta volna.
Azért fontos ilyen paraméterekkel buszt bérelni, amely 16 fős, mert az önkormányzatnak
vannak olyan munkatársai, akik megfelelő jogosítvánnyal rendelkeznek.
Az iskolabusz nem vonható be ebbe a feladatba, mert a reggeli és a délutáni kötött
időpontokban történő szállításokon túl szinte minden nap van még egy szállítási igény is az
iskolában.
Kláricz János polgármester: A beérkezett ajánlatok alapján megállapítható, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot a Bucsa Sport Egyesület adta, tekintettel arra, hogy az egyesület
elnökeként a polgármester összeférhetetlen bejelenti érintettségét, és kéri a döntéshozatalból
való kizárását.
Faluházi Sándor képviselő: A busz fenntartása is támogatott és a bérlete a pályázatban
teljesen elszámolható. Az a kérdés, hogy mely munkatársak vezethetik a járművet. Kell külön
sofőrt is alkalmazni?
Kláricz János polgármester: Az iskolabuszra is van két fő sofőr munkatárs is van, és az új
buszra is van két fő, aki megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik.
Akik be vannak vonva a projektbe, és azzal kapcsolatosan munkát végeznek, megbízási díjat
kapnak. Pedagógusoknál ez óradíjban nyilvánul meg, és a többlet feladatok megvalósításához
bér és járulékai is vannak tervezve.
Maga a sportegyesület busza rendezett cascoval rendelkezik, ilyen jellegű kiadások nincsenek
a pályázatban. A sportegyesület meg tudja logisztikailag oldani azt, hogy a focistákat is tudja
szállítani. Az, hogy a buszt bérbeadja a sportegyesület mindenképpen kedvező. Olyan
fejlesztési célokat tudnának kitűzni, ami hosszú távú lehet.
Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy ezzel a busszal milyen feladatokat lehet
végezni.
20

Kláricz János polgármester: Szervezett programokra lehet szállítani a gyerekeket. Az óvodás
gyerekeket lehet hordani Karcagra, a vízhez szoktatás beindul, úszásoktatásra lesz lehetőség.
12 fős csoportokat alakítottak ki, és ugyancsak Karcagra kell hordani a gyerekeket játékos
angolra. A pályázat finanszírozza a belépőket, és azokat az oktatókat, akik szakmailag végzik
a pályázat célkitűzését. Karcagon van egy szabad kapacitással bíró nyelvoktató, aki 12 fős
csoportokban vállalja a gyerekeket.
Van egy szociális asszisztensi képzés - 6 fős csoport, ők nem igényelnék ezt nagyobb buszt,
de a pályázatban az utazási költség elszámolható.
Heti rendszerességgel is vannak tréningek (pl. érzékenyítő tréning).
Ezeket a dokumentum tartalmazza.
Ezzel a busszal sportmérkőzésre nem lehet szállítani a focistákat, kivétel akkor lehet
sportegyesületi tagokat szállítani, amikor a focisták szervezett programon vennének részt,
például ha valamelyik programba be vannak vonva, például sporttáborba.
Vannak nyugdíjas programok, munkanélkülieket érintő programok.
A hároméves korosztálytól a pályázat a nyugdíjasokig felkarolja a lakosokat. Konzorciumi
formában vesz részt az önkormányzat benne Füzesgyarmattal.
Földesi Györgyné képviselő: Több olyan program is szerepel a megvalósítási tanulmányban,
amikor a munkanélkülieknek be kell mennie Füzesgyarmatra. Miért nem ide jön ki az előadó?
Sok ilyen van a programok között.
Kláricz János polgármester: Ez nem Bucsa kezdeményezése volt, ez a projekt kettős célt
szolgál, Füzesgyarmaton épült egy kulturális központ, és ott komoly vállalások voltak, hogy
az ottani épület indikátorait is hozza, annak a kihasználtsága is fontos.
Fenyődi Attila alpolgármester: Kiket lehet szállítani ezzel a busszal, a kihasználtsága valóban
indokolt?
Kláricz János polgármester: A programok 20 %-ában nem elegendő a 8 személyes busz,
illetve azzal a busszal más teendői is vannak az önkormányzatnak. Biztosan ki lesz használva,
nagyon sok program lesz.
Fenyődi Attila alpolgármester: A nyelvtanulás nagyon fontos, ma már mindenképpen szükség
van a magyar nyelven kívül egy másik nyelvre.
A buszbérlettel kapcsolatos szerződés megkötését támogatja.
Kláricz János polgármester: A busz hosszú távon az önkormányzaté lesz.
Az elmúlt öt évben a sportegyesület körülbelül 50 millió forintos beruházást hajtott végre a
sportpályán. Melyről összességében elmondható, hogy ezen fejlesztések az önkormányzat
vagyonát gyarapítják.
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné kérni a sportegyesületet, hogy készítsen egy
tájékoztatást ezekről a beruházásokról megtisztelve ezzel a képviselő-testületet.
Kláricz János polgármester bejelenti érintettségét, és kéri a szavazásból való kizárását, mivel
a Bucsa Sport Egyesület elnöke.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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90/2018.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat
Kláricz János polgármester szavazásból való kizárása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János polgármester
érintettségét tudomásul veszi, és a Bucsa Sport Egyesület és Bucsa Község
Önkormányzata közötti Vállalkozási Szerződés megkötése napirend szavazásból kizárja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása a buszbérleti szerződéssel kapcsolatosan?
Mivel a képviselők részéről több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú pályázatban megvalósítandó
tartós kisbusz bérlésére szóló Vállalkozási szerződés megkötésével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen van 5 fő, szavazásban részt
vesz 4 fő.
A szavazás aránya: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
91/2018.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben” tárgyú pályázatban megvalósítandó tartós kisbusz bérlésével kapcsolatos
Vállalkozási szerződés megkötése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy
a beérkezett ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegre adott ajánlattevővel a
projektben szakmai programban indokolt időszakra a buszbérleti szerződést megkösse.
Felelős:Fenyődi Attila alpolgármester
Határidő:értelem szerint
8. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a bejelentések napirendi pontot. Megkérdezte,
hogy van-e a képviselőknek bejelentése?
Földesi Györgyné képviselő: A Református Egyház kérelmét terjesztette a képviselő-testület
elé. Bucsa Község Önkormányzata a 2017. decemberében megkötött Megállapodás szerint
4.000.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosított a Református Egyház részére a református
templom felújítására. A kérelem tartalma szerint 2.000.000 Ft-ot vissza nem térítendő
támogatásként kér az egyház.
Kláricz János polgármester: Kéri a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy szíveskedjen a
kérelmet a bizottság ülésén napirendre tűzni, és véleményezni.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A kérelem most nem kerül megtárgyalásra, azt írásban kell
benyújtani. A döntéshez szükséges a Gazdasági Bizottságnak a vissza nem térítendő
támogatás megítélésekor a forrásoldalt is megjelölni.
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást. Megkérdezte, hogy van-e még
valakinek kérdése, kiegészítése?
Mivel több hozzászólás nem volt, a nyilvános ülést 11,45 órakor bezárta.
kmf.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
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Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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