Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
713-16/2016. iktatószám
16. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-én
(csütörtökön) délután 16,15 órakor megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Földesi Györgyné, Faluházi Sándor Attila, Harmati
Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs, Majoros
Gyuláné a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület elnöke.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, Balázs Ferencné pénzügyi ügyintézőt, valamint a vendéget Majoros Gyulánét az
egyesület elnökét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Távol maradt 1 fő képviselő. A döntéshozatalban részt
vesz 6 fő képviselő.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyet javasolt kiegészíteni még
napirendi pontokkal, melyek a következők:
12./ Az ALFÖLDVÍZ Zrt által készített, a 2011. évi CCIX. törvény szerint összeállított Gördülő
fejlesztési terve elfogadása a 2017-2031. időszakra vonatkozóan
Előadó: Kláricz János polgármester
13./ A DAREH Önkormányzati Társulás területén létrehozott rendszer üzemeltetésére és
díjpolitikájára vonatkozó döntések meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
14./ Tájékoztatás a helyi adó rendelet módosításával kapcsolatosan a Támogatásokat Vizsgáló
Iroda állásfoglalásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
15./ Tájékoztatás a Bucsai Geotherm Kft 2016 évi gazdálkodásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
Meghívóban kiadott napirendi pontok:
Napirendi pontok:
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1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Tájékoztatás a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület tevékenységéről
Előadó: Majoros Gyuláné az egyesület elnöke
3./ Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Döntés a polgármester életbiztosítási szerződésének értéknöveléséről
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
7./ A 2016. évi falunap értékelése
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Az önkormányzat ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételek
vizsgálata
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő bontott építőanyagok hasznosításával
kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ A Bucsa, Kossuth u. 22. ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ Belső ellenőrzési ütemterv módosítása
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
12./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, más javaslata?
Mivel kérdés és más javaslat nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
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1. napirendi pont: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről az alábbiakban adok tájékoztatást.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskolakezdési támogatás kifizetése 2016. augusztus 26-án
pénteken megkezdődött. Pontos és részletes adatokkal a következő ülésen tájékoztatom a
képviselőket, amikor végleges lesz a támogatottak létszáma, és a felhasznált összeg. A
Tourinform Körös-Sárrét Irodát önkormányzat értesítette a 2016. évi működési támogatáshoz
való hozzájárulásról. A településrendezési terv készítésével kapcsolatosan folyik az előzetes
véleményezési eljárás. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása tárgyában
benyújtott pályázat sikeres lett, 12.605.267 Ft-tal támogatta a Belügyminisztérium az
önkormányzat fejlesztési elképzeléseit.
A szennyvízberuházással kapcsolatosan szeptember 23-án került benyújtásra a csatornahálózatra vonatkozó végszámla elszámolása. Hamarosan átadásra kerül a beruházás, amiről fogják
értesíteni a képviselőket, lakosokat, egyéb vendégeket.
Szeptember 5-én közszolgálati ellenőrzés volt, az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv még nem
érkezett meg.
Folyamatosan zajlik a település rendezési tervének elkészítése, és hamarosan a képviselők elé
fog kerülni elfogadásra.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a tájékoztatással
kapcsolatosan?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
94/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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: Tájékoztatás a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület
tevékenységéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsai Kézműves és
Hagyományőrző Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Az írásban kapott tájékoztatás szóban is kiegészítésre kerülhet, ha a jelenlévő Majoros Gyuláné
elnök szeretné ezt megtenni.
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Majoros Gyuláné a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület elnöke: Köszöntötte a
Képviselő-testület tagjait, a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület tájékoztatója
alkalmából, amikor az írásban készült anyagot néhány szóban szeretné kiegészíteni.
Nagy létszámmal alakult az egyesület, az egyesület munkáját mindig nagyon fontosnak tartotta,
kedvező, hogy évek óta nincs az egyesületből kilépés, csak belépés az egyesületbe.
Természetesen a működtetés nem egyszerű, évi 1.800 Ft-os tagdíjat fizetnek a tagok, csak arra
elegendő, hogy az éves banki költséget, működtetéssel kapcsolatos kötelező kiadásokat
fedezzék. Az egyesület pályázatok benyújtásával próbálja a működési költségeket pótolni, bár
eléggé csekély összegeket nyertek ilyen célra, egyszer egy százezer forintos, és egyszer egy
kettőszázötvenezer forintos támogatásban részesültek. Most van két beadott pályázata az
egyesületnek várólistán. Amikor megjelenik egy pályázati lehetőség megpróbálják.
Igyekeznek a helyi rendezvényeken részt venni, és megfelelni, ha valaki kéréssel fordul az
egyesülethez megpróbálják azt teljesíteni. Mindig nagyon jól érzik magukat az egyesületi
rendezvényeken, összejöveteleken, és remélik, hogy többi résztvevők is meg vannak elégedve.
A helyi rendezvények azok, ahol tudja az egyesület egy kicsit a bevételét növelni, és helyzetét
stabilizálni. Az egyesület jelenleg anyagilag úgy áll, hogy a pályázati önerőt is tudja biztosítani.
Az egyesület tagjai megvásárolják a szükséges anyagokat, elkészítik a termékeket, és azokat a
lehetőségekhez képest eladják, nem csak helyben, ha a környező települések vásárain is.
Elég sok adományt kap az egyesület, ami nem mind pénzbeli, hanem anyagok, fonal, kézműves
táboroknál élelmiszerféleségek. A legnagyobb feladat, és szervezés a kézműves tábor
megszervezése. Nagyon szeretik ezt csinálni, nagyon elfáradnak, de nagyon sok szeretet kapnak
a tábor ideje alatt.
Megköszönte az Önkormányzat mindenkori karbantartási segítségét, és anyagi támogatását.
Most nemrégen vettek részt egy kiránduláson, ami az egyesületnek szóló térítésmentes
autóbusz biztosításával valósult meg. Köszönetét fejezte ki!
Kláricz János polgármester: Kiegészítené az egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatást
azzal, hogy hamarosan egy kopjafát fognak avatni az általános iskola előtti területen. A helyet
együtt választották ki, egy kisebb leburkolt tér lesz, és a kopjafa kegyeleti helyként fog
szolgálni.
A kopjafát az egyesület a nyári tábor idején készítette, és olyan érték lett, ami itt készült.
Hallotta, hogy több ötlet van még kialakulóban, ami valamilyen történelmi kötödéshez fog
később tartozni, és mindenképpen szívesen vesz minden ilyen kezdeményezést az
önkormányzat.
Majoros Gyuláné elnök: Minden kész van, nem akarták túl hamar elhelyezni a kopjafát, várnak
mindenkit az avatáson.
Harmati Gyula képviselő: Nagy hiánypótló ez a kopja fa, nagyon köszöni, hogy az egyesület a
kopjafát megalkotta, és el fogja helyezni az iskola előtt. Nagyon szép gesztus az, hogy az iskola
előtt lesz elhelyezve, reméli, hogy nem lesz hátrány semmilyen időszakban.
A hagyományőrző egyesület szinte minden kérésnek, felkérésnek eleget tesz, az elmúlt évekre
visszamenőleg csak köszönetét szeretné kifejezni az elnök asszonynak és a tagoknak is.
Földesi Györgyné képviselő: Nagyon pozitívan értékeli a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző
Egyesület munkáját, a szóbeli kiegészítésben is nagyon méltó módon említette az elnök asszony
a kezdeteket. Nagyon nehéz a kezdet is, de a folyamat is. Kicsit többet említették az
egyesülettel kapcsolatosan az anyagi oldalt, ez is fontos, de sokkal fontosabb az egyesület
tevékenységével kapcsolatos lelki oldal, szellemi oldal. Nagyon sok munkát végzett az
egyesület az eddigi tevékenysége során.
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Az egyesület részese a falu életének, a közösség formálásának, bárcsak több ilyen egyesület,
csoport lenne, mert nagyon hiányzik ez a faluban. Nem beszámolóként, hanem tájékoztatáskért
tűzte napirendre a képviselő-testület az egyesület munkáját, kéri, hogy így tolmácsolja az elnök
asszony a tagok felé is.
Megköszönte a sok munkát!
Faluházi Sándor képviselő: Az egyesület munkáját megköszöni, de főként a
hagyományteremtést, amit az egyesület nagyon példásan, és következetesen végez a fő
programjait évről évre megrendezi. Köszönet érte.
Mogyorósi Anikó képviselő: Az egyesület „csigavég taposó” bál terveiről kérdezett?
Majoros Gyuláné elnök: Az egyesület legnagyobb előkészítő munkája ez a „csigavéd taposó”
bál előkészítése. Az egyesület tagjai már régen keresték azt a hagyományt, amit itt a faluban,
vagy a térségben, ne talán országos, vagy csak a három megye határán hagyománnyá lehetne
fejleszteni. Szerepjátékként képzelik el a bált.
Ha több település jönne, akkor minden település bemutatná azt, hogy ezt régen hogyan
csinálták.
Amikor elkészültek a csigakészítéssel az asszonyok, este megérkeztek a férfiak, és lett egy nagy
mulatság. Nagyon jól érezték magukat, kötetlenebb volt mint maga az esküvő, illetve a
lakodalom.
Ezt szeretnék bemutatni, ami hagyomány teremtés és felelevenítés lenne egyaránt.
A kézművel táborban is készítettek csigát, és nagyon ügyesek voltak a gyerekek, a lányok és
fiúk egyaránt.
A táborban végig azt az elvet követik, és tanítják, az otthon elkészíthető dolgok, ételek kerülnek
előtérbe.
A csiga tészta hungarikum, ilyen „csigafesztivál” nincs még a környéken.
Mogyorósi Anikó képviselő: Megköszönte a választ, további jó munkát kívánt, köszönetet
mondott a sok-sok tevékenységért minden tagnak.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Alakuljon bárhogy is anyagi helyzet,
a kézműves tábor nem maradhat el!
Majoros Gyuláné elnök: Megköszönte a meghívást, és további jó munkát kívánt.
Megkérdezte van-e még kérdés hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja aki elfogadja a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
95/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület tevékenységéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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3. napirendi pont: Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylésére benyújtandó pályázatot.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gazdasági
Bizottság nem tudta a napirendet megtárgyalni, mert volt hozzá elegendő számszerűsített
anyag.
Kláricz János polgármester: A rendkívüli támogatásra olyan kifizetetlen lejárt határidejű
számlák kerülnek benyújtásra, amelyek összességében 6.856.671 Ft.
Azok a számlák nyújthatók be, amelyek 60 és 30 napon túliak, a vállalkozók tudnak erről,
türelmesen kivárják, és remélhetőleg eredményes lesz a pályázat. Ilyen a Technovíz Kft
számlája, a kutak vizsgálatával kapcsolatos számla, a HÉSZ készítésével kapcsolatos 6.000.000
Ft-os számla, továbbá van még egy tétel a szilárd hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos
tételek. Bízik a pályázat sikerében. Kéri a képviselők felhatalmazását a pályázat benyújtására.
Faluházi Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottsági ülésen a pénzügyi ügyintéző elmondta a
pályázatra benyújtandó számlákkal kapcsolatos információkat.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tagjait fogja erről
tájékoztatni,
Kláricz János polgármester: Örül, hogy a képviselők meggyőzhetők a pályázat
támogathatóságáról.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a
rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
96/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontjában foglaltak alapján
támogatási igényt kíván benyújtani a Magyar Államkincstár Békés Megyei
Igazgatóságához a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásra.
A támogatás igénylés összeállítására és aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert és Jegyzőt.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
4. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a települési önkormányzati szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására benyújtandó pályázatot.
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A pályázat lehetőségét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
jogcím biztosítja, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatására.
Az idén eltérően az előző évekhez az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos
közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti
korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra.
Ez a szám 252 fő, ami keménylombos tűzifa esetén ellátottanként legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa
mennyiséget lehet igényelni, tehát 504 m3 az a mennyiség, amit az önkormányzat rögzíthet.
Jelen esetben a maximálisan biztosítható mennyiség 504 m3, keménylombos tűzifa esetében
1.000 Ft+áfa önrészt kell biztosítani, plusz a tűzifát ide kell szállítani, a legközelebbi helyről
tudják majd szállítani, ami 2000 Ft+ áfa szállítási költséget fog jelenteni.
Ha a számításokat elvégzik, kb 1.920.240 Ft lesz a saját erő, és a szállítási költség. A szociális
tűzifával kapcsolatos költségek a települési támogatás terhére elszámolhatók. Most az idén is
úgy állították be ezt a támogatást, hogy az önerő a költségvetésben biztosított legyen.
A legnagyobb mennyiséget biztosan nem kapja meg az önkormányzat, de ez a legmagasabb
összeg az előbb említett összeg, amit önerőként kell biztosítani, de a határozatban csak az 1.000
Ft-ról kell döntést hozni.
Az előző években a megigényelt tűzifának körülbelül a felét kapta meg az önkormányzat.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Mindenképpen elfogadásra javasolja, mert
szeptember 30. nap a benyújtási határidő. Nagyon fontos azonban, hogy legyen egy számítás,
egy kész anyag, és a Gazdasági Bizottság külső tagjait is meg kell tisztelni azzal, hogy írásan,
számszerűen kapjanak anyagot.
A tegnapi napon a bizottság tagjainak is igaza volt abban, hogy nem lehetett mit tárgyalni, nem
volt írásban, számszerűen előterjesztés. Néha előfordulhat, hogy szóban kiegészítésre kerül
egy-egy napirend, de állandóan nem lehet.
Kláricz János polgármester: A legközelebbi ülésen biztosan jelen fog lenni.
Érti a felvetődött problémát.
Megérkezik Fenyődi Attila Béla alpolgármester, így a jelenlévő képviselők száma 6 főről 7
főre emelkedik, a szavazatok száma is 6-ról 7-re emelkedik.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
támogatja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával, a saját erő biztosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
97/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési
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önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására.
Bucsa Község Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 105/2015.(IV.23.) kormányrendelet
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 640.080 Ft, (azaz hatszáznegyvenezernyolcvan forint).
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása iránt
intézkedjen.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához való
csatlakozásról.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
2016. augusztus 29-én nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottságnak nem állt
rendelkezésére elegendő írásos anyag.
Harmati Gyula a Kulturális Bizottság elnöke: Az önkormányzatok támogatóként
csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.
A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást,
az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016.
november 8.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 8.
A települési önkormányzat az eredményeket 2016. december 12. napján teszi közzé.
Kláricz János polgármester: Megköszöni a kiegészítést.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki támogatja a Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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98/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához a
hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak
támogatására.
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az
elektronikus adatbázis használatára szóló Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: Döntés a polgármester életbiztosítási szerződésének értéknöveléséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a döntést a polgármester
életbiztosítási szerződésének értéknöveléséről.
A napirendben mint polgármester érintett, ezért kéri a szavazásból való kizárását.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A polgármester érintett az életbiztosításával kapcsolatos indexálás
napirenden belül, ezért szükséges erről az érintettségről.
Kéri, hogy a testület szíveskedjen erről döntést hozni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagjából 6 tag szavaz, 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
99/2016. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a polgármester életbiztosítási szerződésének értéknövelése napirenden belül
érintettsége miatti kizárásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete érintettség miatt kizárja Kláricz János
polgármestert az Allianz Klasszikusok biztosítási szerződés biztosítási értéknövelése
napirend szavazásából.
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: 2016. november 15.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Javasolja, hogy a Bucsa Község Önkormányzata az AHB843110886
szerződésszámú Allianz Klasszikusok biztosítási szerződés biztosítási évfordulójától, 2016.
december 1-jétől a biztosítási fedezetek biztosítási összegeinek emelésérő 3 %-os mértékű
emeléséről hozzon döntést a testület.
A képviselők egyetértettek.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagjából 6 tag szavaz, 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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100/2016. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a polgármester életbiztosítási szerződésének értéknöveléséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az AHB843110886 szerződésszámú
Allianz Klasszikusok biztosítási szerződés 2016. december 1-jétől kezdődő 3 %-os
indexelést választja.
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: 2016. november 15.
( 10 perc szünet)
7. napirendi pont: A 2016. évi falunap értékelése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a 2016. évi falunap
értékelését.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, milyen véleményt alakított ki a bizottság?
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta volna a
2016. évi falunap értékelését, de az elkészült előterjesztésből kiindulva elhalasztotta a
napirendet. Nem készült olyan anyag, ami teljes részletességgel tartalmazta volna a falunapi
költségeket.
A bizottság azt kéri, hogy a következő ülésre készüljön részletesebb, tételesebb kimutatás arról,
hogy a fellépők milyen összegekért léptek fel, mennyibe került az étkeztetés? Akkor tudnak
arról dönteni, ha látják az összegeket. Végig kell gondolni, elég-e falunap helyszíne, kell-e a
falunap, és hogy kell-e ennyi pénzt áldozni a falunapra.
A felkérő leveleket nem küldte volna ki, nagyon „kunyeráló”. Túl bulisnak is tartja a falunapot,
nincs ünnepi része, a falunap elvesztette az ünnepi részét és azt a célt, azt, hogy az
elszármazottak találkozzanak a község lakosaival.
Azt kérné, hogy készüljön részletes kimutatás a falunap költségeiről és tárgyalja újra a testület
az anyagot.
Megkérdezte, hogy a polgármester úr milyen célból vett fel egymillió forint készpénz előleget
a falunapot megelőzően?
Kláricz János polgármester: Igen, az előleget felvette, az aznapi készpénzes számlák
kifizethetősége érdekében, majd a falunapot követően annak rendje, módja szerint elszámolt.
Az aznapi kifizetéseket a megbízott munkatársa végezte, minden rendben megtörtént.
Földesi Györgyné képviselő: A kérdése az, hogy a felvett előleg a falunapig hol volt, illetve
milyen célból volt szükség annak felvételére.
Kláricz János polgármester: Ez a pénz a polgármesternél volt, nem volt ezzel tavaly sem
semmilyen probléma.
Földesi Györgyné képviselő: Miért volt arra szükség, hogy egy hónappal hamarabb kelljen
felvenni előleget.
Kláricz János polgármester: Nem gondolja, hogy szabályellenes lenne ez a gyakorlat, minden
a jogszabályi keretek között zajlott. A cél az volt, hogy esetleges likviditási problémák miatt se
kerüljön veszélybe a falunapi program, hogy a rendezvényen a kifizetések rendben legyenek.
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Földesi Györgyné képviselő: Megköszöni a tájékoztatást.
Megköszöni továbbá Harmati Gyula munkáját, nagyon elismeri az elvégzett munkát.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, ha egyetértenek azzal, hogy a
2016. évi falunap értékelése napirendet a képviselő-testület elnapolja a következő ülésre,
amikorra részletes és tételes kimutatást kér a falunapi költségekről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2016. évi falunap értékelése napirendet elhalasztja.
101/2016. (IX.29.) Képviselő-testületi határozat
A 2016. évi falunap értékelése beszámoló elnapolása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi falunap értékeléséről szóló
beszámolót elnapolja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint, következő testületi ülés
8. napirendi pont: Az önkormányzat ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból
származó bevételek vizsgálata
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, az önkormányzat
ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételek vizsgálatát.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, mi volt a bizottság véleménye a napirenddel
kapcsolatosan.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta az
önkormányzati ingatlanok bérbeadásából és egyéb bérleti díjakból származó bevételek
vizsgálatát. Egy kicsit még részletesebben szeretnék látni az ilyen bevételeket.
A parkban lévő kerthelyiségért nem minden hónapra fizetnek bérleti díjat, csak szezonálisan.
Javasolná ezt felülvizsgálni.
Megkérdezte, hogy a régi halastó területe mekkora pontosan, 24 hektár, vagy mekkora területért
fizet a bérlő bérleti díjat.
Megkérdezte, hogy miért nem fizetnek bérleti díjat a rehabilitációs üzemet működtetők.
Ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja a bizottság a beszámolót, de nagy odafigyeléssel kövessék
ezeket a bevételeket.
Kláricz János polgármester: A parkban használt területtel kapcsolatos bérleti díjat annak idején
a testületi tagjai megbeszélték, és arra a megállapodásra jutottak, hogy szezonálisan állapítják
meg a bérleti díjat. Ha felülvizsgálják ezt a területet, akkor javasolja, hogy mindenhol vizsgálják
felül a közterületek használatát.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Bisztró előtt a közterület felújításával
kapcsolatosan folytak egyeztetések?
Kláricz János polgármester: Igen egyeztettek. A felújítás előtt is ugyanarra a célra használták a
közterületet. Egyeztettek, folyamatosan tájékoztatást kapott az önkormányzat a felújításról.
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Javasolja, hogy mérlegeljen a testület, döntse el, hogy felméri-e a közterület használatokat,
érdemes-e ezzel foglalkozni.
Olyan helyeken, ahol a parkolókat a vendéglátó helyek előtt régebben is rendbe tartotta a
vállalkozó, ott az önkormányzat is biztosított most a szennyvízberuházás után 25 m3 szórt
követ.
Földesi Györgyné képviselő: Miért nem kérnek bérleti díjat az Ösvény Alapítványtól?
Kláricz János polgármester: Az Ösvény a rehabilitációs üzemét nem ugyanolyan üzleti
modellben működteti, mint más településeken.
A Petőfi utcai ingatlanba szeretnének majd átmenni, és Helytörténeti Múzeum kerülne ide a
helyükre. Azt mondta a Bíró úr, a múzeum tulajdonosa, hogy jó elképzelésnek tartja.
Az Ösvény alapítvány is mindig nézi a pályázati lehetőséget, és szeretne hamarosan átköltözni
a Petőfi utcára.
Egyfajta arányosítást végeztek, míg profitot nem tudnak termelni, addig úgy gondolja, hogy a
közel 40 fő rehabilitációs foglalkoztatott nagy segítség a községnek.
Véleménye szerint az együttműködést fenntartva nem tartja indokoltnak a bérleti díj
meghatározását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Nyissanak-e közterület
használatokkal kapcsolatosan egy témát?
Földesi Györgyné képviselő: Nem javasolja, hogy nyissanak erről témát, majd térjenek vissza
rá két év múlva.
Harmati Gyula képviselő: A buszmegálló nagyon csúnya képet mutat a felújított közterület
mellett. Javasolja, hogy újuljon meg a buszmegálló is.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki az önkormányzati ingatlanok bérbeadásáról és egyéb bérleti
díjakból származó bevételek vizsgálatáról szóló napirendet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
102/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó
bevételek vizsgálata
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ingatlanok
bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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9. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő bontott
építőanyagok hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata tulajdonában lévő bontott építőanyagok hasznosításával kapcsolatos
tájékoztatást.
Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és beszélgetett arról, hogy
mire használhatnák a bontott építőanyagot. Nem javasolta mindenki, szinte egymaga maradt a
javaslattal, azzal, hogy adják oda azoknak az embereknek az építőanyagot, akik felvállalják,
hogy a saját lakásukon elvégzik a javítást.
Kláricz János polgármester: Sajnos nem biztos, hogy ezzel elérnék a kitűzött célt, de lesz egy
olyan támogatható javaslata, amit a képviselők is támogatni fognak, később fogja napirendre
hozni a témát.
A bontott építőanyagokat rászorulók vásárolták meg, jó helyre kerültek.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki az önkormányzat tulajdonában lévő bontott építőanyagok
hasznosításával kapcsolatos napirendet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
103/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő bontott építőanyagok
hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Önkormányzata
tulajdonában lévő bontott építőanyagok hasznosításával kapcsolatos tájékoztatást
tudomásul veszi.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: A Bucsa, Kossuth u. 22. ingatlan hasznosításával kapcsolatos
tájékoztatás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tízedik napirendi pontot, a Bucsa, Kossuth u. 22.
ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatást.
Megkérdezte, hogy a Gazdasági Bizottság mennyire volt kritikus a témával kapcsolatosan?
Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztés szerint két bérlővel vásárolta meg az
önkormányzat az ingatlant, a többi információ pedig eddig is nyilvánvaló volt. Sok információt
nem tudott meg a bizottság. Feltűnt, hogy két bérlője van az ingatlannak, és hogyan történt a
vásárlás?

13

Kláricz János polgármester: Az ingatlan vásárlása bérlők nélkül történt, de most van két bérlő,
és a bevételből a villamos hálózatot szeretné az önkormányzat felújítani.
Az ingatlanon belül már kialakításra kerültek a helyiségek, és rövid határidőn belül meg fog
történni az átköltözés, a közfoglalkoztatottak téli melegedése megoldott lesz, valamint az
udvarról is sok anyag át fog kerülni az ottani udvarra.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy egy tartható határidőt próbáljanak megszabni, a
munkálatok elvégzésére, és kerüljenek át minél hamarabb az anyagok, a járművek, és a
közfoglalkoztatottak is. A mostani helyzet nem tartható sokáig, legyen hely az udvaron, legyen
rend.
Kláricz János polgármester: Megpróbálják minél hamarabb megtenni a lehető legtöbbet.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa, Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan hasznosításával
kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
104/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsa, Kossuth u. 22. ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa, Kossuth u. 22. sz. alatti ingatlan
hasznosításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont: Belső ellenőrzési ütemterv módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a Belső ellenőrzési
ütemterv módosítását.
Átadta a szót Pap-Szabó Katalin jegyzőnek.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A belső ellenőrzési tervben a három ellenőrzés alá vont terület közül
az adókintlévőségekről az adóügyi előadó készített egy nagyon jó anyagot, ami részletes képet
mutatott az adókintlévőségekről, minden kérdésre választ kaphattak a képviselők. Mivel ez a
kimutatás elkészült javasolja, hogy az adókintlévőségek helyett a házipénztár ellenőrzése
kerüljön be az ütemtervbe. Az ide kapcsolódó szabályzatok is felülvizsgálatra kerülnének. A
belső ellenőr azonban a munkát addig nem tudja elkezdeni, amíg a testület meg nem hozza a
döntését.
Kláricz János polgármester: Javasolta az elhangzottakat.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel több kérdés és
hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
elfogadja a belső ellenőrzési terv módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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105/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2016.(II.18.) KT határozattal
elfogadott 2016. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint módosítja:
Ellenőrzés alá vont területek:
A Bucsa Község Önkormányzatánál az adókintlévőségek kezelésének, behajtások foganatosítása ellenőrzése helyett
A házipénztár ellenőrzése, készpénz kezelés rendjének átfogó vizsgálta
Felelős: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
12./ napirendi pont: Az ALFÖLDVÍZ Zrt által készített, a 2011. évi CCIX. törvény szerint
összeállított Gördülő fejlesztési terve elfogadása a 2017-2031. időszakra vonatkozóan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, az ALFÖLDVÍZ
Zrt által készített, a 2011. évi CCIX. törvény szerint összeállított Gördülő fejlesztési tervet, a
2017-2031. időszakra vonatkozóan.
Ez a Gördülő fejlesztési terv törvényi előírás, nagyon sokkal többről nem tud szólni, mint ami
rögzítve van.
Az alapkoncepció az, hogy a Gördülő fejlesztési tervben egyfajta koncepciót mutassak ki a
vagyonelemek felújításáról.
Ezekre a szükséges fejlesztésekre majd országos programok is indulnak, úgy mint az
ivóvízminőségjavító-program, ugyanilyen lehet a belső ivóvízhálózat rekonstrukciója, ami
2018 évben indulhat majd el.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, milyen véleményt alkottak a Gördülő fejlesztési
tervről.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Kevés információ volt a napirendhez, bár az
anyagot az ALFÖLDVÍZ Zrt készítette. A 2017 évre megszabott felújítás összege 3 millió
forint, nehéz eldönteni, hogy ez a felújítás mit fog takarni. 2031 évig hozzák meg a döntést, ami
nem biztos, hogy helytálló lesz.
Faluházi Sándor képviselő: Mint az ALFÖLDVÍZ Zrt dolgozója sem tudott bővebb információt
adni.
Kláricz János polgármester: Bár ülésen nem tudott jelen lenni, lehet ha ott lett volna sem tudott
volna ennél az anyagnál kiegészítést tenni.
Javasolja azonban, hogy fogadják el ezt az anyagot.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése? Mivel több kérdés és hozzászólás
nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az ALFÖLDVÍZ
Zrt által készített, a 2011. évi CCIX. törvény szerint összeállított Gördülő fejlesztési tervet
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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106/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Az ALFÖLDVÍZ Zrt által készített, a 2011. évi CCIX. törvény szerint összeállított
Gördülő fejlesztési terv elfogadása a 2017-2031. időszakra vonatkozóan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ALFÖLDVÍZ Zrt által készített, a
2011. évi CCIX. törvény szerint összeállított Gördülő fejlesztési tervet (2017-2031.
időszakra vonatkozóan) elfogadja a csatolt tartalommal.
Felelős: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
13./ napirendi pont: A DAREH Önkormányzati Társulás területén létrehozott rendszer
üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó döntések meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a DAREH
Önkormányzati Társulás területén létrehozott rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára
vonatkozó döntések meghozatalát. Nagy változás van, helyesen, olyan vezetése van a DAREH
Társulásnak, ami megfelelő, és az új vezetés kéri, hogy a települési önkormányzatok hozzák
meg a döntéseket. A demokrácia érvényesülhet, mert olyan vezető váltás volt az észak-békési
polgármesterek kezdeményezésére, hogy most öt tagú testület vezeti a DAREH Társulást, és
egy felügyelő bizottsága is van.
A bucsai képviselő-testület biztosan meg fogja hozni az előterjesztés szerinti döntést, melyet
ezennel javasol is.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a DAREH Önkormányzati Társulás területén létrehozott
rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó döntéseket.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
107/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás üzemeltetésére és díjpolitikájára
vonatkozó koncepció elfogadása
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a társulás taggyűlésének korábbi határozataival elfogadott, a KEOP-1.1.1/2F/0911-2012-0007 azonosítószámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében létrehozott rendszer
üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó koncepció módosításáról szóló, a taggyűlés által a 2016. szeptember 21-i ülésén 16/2016. (IX. 21.) TGy. határozatával elfogadott dokumentumot a határozat melléklete szerint elfogadja, egyben nyilatkozik arról, hogy a módosított koncepcióban szereplő adatok, információk a valóságnak és a mai napon hatályos
jogi környezetnek megfelelnek, továbbá annak betartását a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő legalább öt évig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekről a társulás elnökét
tájékoztassa.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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14./ napirendi pont: Tájékoztatás a helyi adó rendelet módosításával kapcsolatosan a
Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizennegyedik napirendi pontot, a tájékoztatást a
helyi adó rendelet módosításával kapcsolatosan a Támogatásokat Vizsgáló Iroda
állásfoglalásáról.
Átadta a szót Pap-Szabó Katalin jegyzőnek.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A helyi adó rendelet módosítását kezdeményezte a képviselőtestület, az orvosok iparűzési adó mentességével kapcsolatosan. A rendelet tervezet addig nem
lehet a képviselő-testület elé terjeszteni, amíg a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló
Irodája jóvá nem hagyja. A helyi adó rendelet úgy módosult, hogy európai uniós jogrendből
kellett beilleszteni bizonyos részeket. A Vizsgáló Iroda jóváhagyta a helyi adó rendelet
módosítását, így azt a következő ülésen fogják napirendre tűzni.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, fogadják el a helyi adó rendelet
módosításával kapcsolatos, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
108/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a helyi adó rendelet módosításával kapcsolatosan a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda állásfoglalásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adó rendelet módosításával
kapcsolatosan a Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalásáról szóló tájékoztatást
megismerte.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Határidő: következő testületi ülés
15./ napirendi pont: Tájékoztatás a Bucsai Geotherm Kft 2016 évi gazdálkodásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenötödik napirendi pontot, a tájékoztatást a
Bucsai Geotherm Kft 2016. évi gazdálkodásáról.
Dr. Puskás János a kft ügyvezetője levélben fordult Bucsa Község Önkormányzatához, azzal a
kéréssel, hogy amennyiben a testület szeretné a kft-t fenntartani, akkor a működési költségeket
ki kell fizetni, ellenkező esetben a kft megszűntetését fogja kezdeményezni.
Az ügyvezető úr tájékoztatás szerint még mindig zajlanak a tanú kihallgatások, mivel
büntetőügy van folyamatban.
Ügyvezető úrnak jelezte a tulajdonosi felajánlásokat, de levélben kiértesítést nem kapott az
önkormányzat sem.
Szeretné kérni, hogy most ne hozzon döntést a testület, de kérjék fel Dr. Puskás Jánost arra,
hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a Bucsa Geotherm Kft helyzetéről.
Erről hozzon döntést a testület. Nyilván az elfogadják, hogy könyvelés folyik, és annak
költsége van.
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a Bucsa
Geotherm Kft ügyvezetője, Dr. Puskás János tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a kft
helyzetéről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
109/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a Bucsai Geotherm Kft 2016 évi gazdálkodásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Puskás János-t, a Bucsa
Geotherm Kft ügyvezetőjét, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a kft helyzetéről.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Határidő: következő testületi ülés
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat
vagyonbiztosítását felülvizsgálva, és az évforduló előtt, javasolja annak átkötését, az UNIQA
Biztosító helyett az Allianz Hungária Biztosító ajánlatát elfogadni, mivel az kiterjed több
mindenre, jelentősen kedvezőbb. Fontosnak tartja, hogy ennek a biztosításnak a megkötése
megtörténjen, mivel csak évfordulókor lehet megszüntetni a biztosítást.
Földesi Györgyné képviselő: Azt javasolja, hogy bízza a testület ennek a biztosításnak a
megkötését a polgármestere.
Kláricz János polgármester: Megköszönte, intézkedni fog.
Megkérdezte van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? Mivel több kérdés nem volt, a
nyilvános ülést bezárta.
A továbbiakban zárt ülésen folytatódik a testület munkája.
A nyilvános ülés véget ért 18,00 órakor.
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