Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
494-17/2015. iktatószám
17. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án
(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati
Gyula, Mogyorósi Anikó képviselők
Távol maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Juhász Sándor képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Koczka Istvánné iskola igazgató, Kovácsné Knyizsák Erika
óvodavezető, Márki Tiborné a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, a Szalainé
Milánkovics Éva védőnő, Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője, Sebők János
tűzoltó őrnagy a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Hivatásos Tűzoltó-parancsokság parancsnoka.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
valamint a tanácskozási joggal meghívott munkatársakat, és a megjelent előadó vendégeket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Lévai Kálmán tű. ezredes Kirendeltségvezető
Sebők János tű. őrnagy parancsnok
2./ A gyermekek védelméről szóló 2014. évi beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
3./ Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
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4./ A VéBu Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A Bucsa Geotherm Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ A BUCSA-ÉP Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Javasolta további két napirendi pont felvételét, és a bejelentések
napirendi pont a 8. helyett így a 10. lenne.
8./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft kintlévőségeivel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Bucsa Község önkormányzat gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
kiírt pályázatban való részvételről döntés
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Bejelentések
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése,
kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.
1. napirendi pont: Beszámoló a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi
tevékenységéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Jász-Nagykun Szolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
Felkérte a jelenlévő Sebők János tűzoltó parancsnok urat, hogy szíveskedjen a beszámolóját
megtartani.
Sebők János tűzoltó parancsnok: Bemutatkozott, Sebők János tűzoltó parancsnok a Karcagi
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság parancsnoka, 2012. április 1-je óta látja el ezt a feladatot,
ekkor ment végbe a tűzoltóságok állami kézbe való átvétele, a Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság irányító szerve irányít.
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A tűzoltóságról az írásos anyag szinte mindent tartalmaz, 50 fő létszámmal dolgoznak, ebből
46 fő tűzoltó, és 4 fő látja el az irodai munkákat. A parancsnok, a parancsnokhelyettes, egy
műszaki biztonsági kollega, és egy katasztrófavédelmi megbízott kollega.
A beszámolóban részletesen visszamenőleg 2012 évig kaphatnak képet a képviselők.
Folyamatosan csökkennek a beavatkozások száma, mivel kis településről van szó, ettől
függetlenül is csökkenő tendencia tapasztalható. A 2012-es évben 11 esemény volt, 2013.
évben 6 esemény, 2014 évben már csak 3 esemény volt egész évben. Összességében, attól,
hogy kevés a számadat 2013 évben történek vonulások, dolgozik a tűzoltóság. Az éves
beavatkozás 2014 évben 287 esemény volt, 2012 évben pedig 600. Itt is megfigyelhető a
csökkenő tendencia.
Ami kiemelhető, az az, hogy a szándékosan megtévesztő jelzések Bucsa községből nem
érkezett egyik évben sem. Fegyelmezettek az emberek.
Az idei év néhány eseménye nincs benne a mostani beszámolóban. A tűzoltóságnak egy
műszaki mentése volt az idén, és egy tűzeset. A műszaki mentés egy szénmonoxid gyanúja
volt, a tűzeset pedig egy gázpalack robbanás veszélye miatt volt.
A karcagi tűzoltóság Bucsa községnek a tűzvédelméért, műszaki mentéséért, és oltásáért
felelős. Minden más feladatot, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség lát el, hatósági,
polgári védelmi feladatot. Ők jönnek ide a veszélyhelyzet elhárításakor.
A beszámolót ennyiben szerette volna kiegészíteni, és ha képviselők részéről van kérdés,
akkor szívesen válaszol.
Földesi Györgyné képviselő: Az írásos anyag is nagyon jó, és megköszöni az elvégzett
munkát is.
Sebők János tűzoltó parancsnok: Ez a feladatuk, amit maximálisan el kell végezni.
Kláricz János polgármester: Kiemelné még azt, hogy Bucsa községből szándékosan
megtévesztő jelzés nem érkezett.
Sebők János tűzoltó parancsnok: A szándékosan megtévesztő jelzéseknél vizsgálatot
folytatnak, és az elkövetőket meg is bírságolhatják.
Kláricz János polgármester: A községben hamarosan egy kamerarendszer fejlesztést fognak
végrehajtani, az egyik kamera a nyilvános telefon közvetlen közelében lesz.
Sebők János tűzoltó parancsnok: Szeretné megköszönni azt a folyamatos tájékoztatást az
önkormányzat és a szennyvízberuházást kivitelező részéről, akik minden esetben megküldik a
tűzoltóságnak, ha valamelyik utca lezárásra kerül.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatót, megkérdezte a képviselőket, kinek
van a beszámolóval kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
47/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet
érintő 2014 évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A gyermekek védelméről szóló 2014. évi beszámoló elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a gyermekek
védelméről szóló 2014. évi beszámolót.
Felkérte a jelenlévő Szalainé Milánkovics Éva védőnőt, Márki Tibornét a Családsegítő és
Gyermekvédelmi Szolgálat vezetőjét, hogy amennyiben szeretnék kiegészíteni a
gyermekvédelmi beszámolót, azt tegyék meg.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Gyermekvédelmi beszámolót minden év május 31. napjáig kell
elkészíteni, ahogyan a korábbi években is. Ennek a kötelezettségnek tettek eleget.
A beszámolót Csaláné Bányai Katalin igazgatási főmunkatárs készítette el, aki a
jelzőrendszerben résztvevők egyes tagjainak beszámolóit összefoglalta. Így az iskola, óvoda,
védőnő, gyermekvédelmi szolgálat, és az élelmezés vezető részéről érkeztek adatok a 2014-es
évről.
A korábbi évekhez képest nem történt változás, a gyámhatósági hatáskörök tekintetében. Az
ellátások tekintetében azonban változott az óvodáztatási támogatás, talán hallották a
képviselők a médiában, mert ez az ellátási forma meg fog szűnni, de ez a 2014-es évet még
nem érinti.
A jogosultsági feltételek is változtak a gyermekvédelmi kedvezmény tekintetétben, illetve a
hátrányos helyzetet külön határozatban kell megállapítani, míg eddig a szülő nyilatkozott
erről.
Kéri a jelenlévő családgondozó, védőnő, óvónő valamint az iskolaigazgató kolleganőket,
amennyiben van kiegészítésük a Gyermekvédelmi beszámolóval kapcsolatosan,
szíveskedjenek megtenni.
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Szóban is el szeretné mondani, amit a beszámolóban is
rögzített, hogy a bucsai gyerekeknek nagyon nagy szükség lenne egy pszichológusra, és egy
mentálhigiénés szakemberre. Nagyobb gyermek ugyan már járhat felnőtt pszichológushoz, de
ha egy családban több gyermeknek is van problémája, akkor nagyon ritkán kerül sor a
meghallgatásra. Ha számadatokkal fejezné ki, akkor legalább 10 fő van, akiről szó van.
Valamilyen módon megoldást kellene erre találni. Mindig kiemelik az esélyegyelőséget, és ez
is beletartozna, és ha valaki faluban nő fel, attól még erre is legyen lehetősége.
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Márki Tiborné családgondozó: Megerősíti, hogy pszichológus alkalmazására nagyon nagy
szükség lenne, az iskolából sokszor érkezik jelzés arra vonatkozóan, hogy magatartás és
viselkedésbeli problémás gyermeket kellene kezelni pszichológus szakemberrel. Itt helyben
azonban nincs erre lehetőség.
A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alkalmazásában van
pszichológus, aki gyakorlatilag a 9 települést látja el, és Bucsa községet kéthetente látogatja.
Elsősorban a felnőtteket, ezért az egészen fiatal gyermeket nem tudja ellátni, és az óraszám
sem elég, és megnöveltetni sem tudják. Például most két gyerek jár pszichológushoz aktívan,
és két gyerek van bejelentkezve. Ha ezt veszik alapul, akkor egy gyerekre nem is kerülhet sor
csak havonta egyszer. Ha szakember mondja azt ki, hogy a gyereknek pszichológusra van
szüksége, akkor a gyereket utaztatni kell. Ezért kellene megoldást találni erre.
Harmati Gyula képviselő: Évről évre előkerül ez a probléma, és nem tudták ezt még
megoldani eddig, ami a testület, az önkormányzat szégyene. Javasolja, hogy a pénzügy
vizsgálja meg a gyerekpszichológus foglalkoztatásának a költségeit, és talál-e erre forrást az
idei évben. Ha nem, akkor a jövő évi költségvetés tervezésekor fordítsanak erre elegendő
pénzeszközt. A pszichológus foglalkoztatásának haszna úgy sem lesz pénzben mérhető, ez
erkölcsi kötelesség.
Kláricz János polgármester: Ez a probléma valóban évről évre visszatér, de nem gondolja,
hogy szégyen lenne. A gyermekjóléti szolgálat a dévaványai központtal működő nagy
gazdasági szervezet, minden évben előkerül a pszichológus hiánya témakör. Az
önkormányzat ettől még megfinanszírozhatná egy pszichológus foglalkozatását, de
mélyebbről kezdené magyarázni a dolgot. Amikor felvetődik ez a kérdés, később ugyanúgy
ellaposodik, viszont készülhetnének gazdasági számítások akár arra vonatkozóan is, hogy ez a
fajta közös együttműködés mennyire jó az önkormányzatnak, és pont az ilyen részdolgok
kezelése végett is. Viszont nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, a keretszámok adottak
arra vonatkozóan, hogy az állam milyen összegben finanszírozza ezeket a feladatot. Ez az
ismétlődően feljövő témát finanszírozási oldalról (vagy akár több témát ezen a téren) át
kellene ezt nézni, gondolni, és megtárgyalni, azokkal a szakemberekkel akik ebben érintettek.
A határozati javaslatot nyilván mindenki támogatja, igen, vizsgálják meg, nézzék meg, hogy
mekkora költség lenne. Nem gondolja, hogy erkölcsi kötelessége lett volna a testületnek
ennek a problémának a megoldása, a szakmai oldalát kell mindenképpen vizsgálni mert
minden évben felmerül ez téma.
Koczka Istvánné iskola igazgató: A tankerület is próbálja biztosítani az iskolákhoz a
megfelelő pszichológus ellátottságot, de szakember hiány van. Ez is probléma.
A gyerekeknek valóban egyre nagyobb számban van szükségük a szakemberre. A felgyorsult
világ, egyre több információ, egyre több nevelt gyermek van, és egyre több tanulót visznek
egyik iskolából a másikba. Ez a gyerekek lelkét ez megviseli, nem érzik magukat
biztonságban. Átmenetileg van most egy pszichopedagógus az iskolában, ő segíti a tanulókat.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy a községben a babavárás terén mi a helyzet?
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: 12 újszülött van már, és még 13 biztosan várható, és még a
váratlanok, ez a létszám már biztosan 25 fő.
Földesi Györgyné képviselő: Az anyagot kétszeri átolvasással tekintette át és igen nehezen
tudta feldolgozni, hogy ma ilyen világ van. Azok a szakemberek, akik ezzel dolgoznak,
biztosan megszokták már. A beszámoló ezért „megdöbbentően” hatott rá.
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A gyermek a legdrágább kincs. A gyermekvédelmi beszámoló semmi felesleges mondanivalót
nem tartalmaz, csak ami a legfontosabb. Nagyon hálás az anyagért, csak azzal foglalkozik
mindenki, ami odavaló. Nehezen „emészti” a hátrányos helyzetről szóló részt, ezt „tanulnia”
kellett. Abban időben élt, régebben, amikor a szülő a gyermeket nevelte, az iskolába oktatásra
járatta. Ez furcsa volt, és végtelenül nehezen dolgozta fel. Megköszönte a beszámolót és a
részletes tájékoztatót.
A gyermekért mindent meg kell tenni, hiszen sokszor nem ő a hibás, hanem az a család az a
közösség, ahol a van.
A beszámolót elfogadja, és az a véleménye, hogy a legmaximálisabban követik a
szakemberek a gyermekek életét, fejlődését, és reméli, hogy sikerül kicsit helyreállni a
normális értékrendnek.
Kláricz János polgármester: Kérte a védőnőt, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a
Kábítószer Egyeztető Fórum megalakulásáról, mely fórumon személyesen is részt vett.
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: A Kábítószer Egyeztető fórum helyi megalakulásán vett
részt, ahova hívtak védőnőket, gyermekjóléti szolgálat munkatársakat, civil szervezeteket,
egyházi partnereket, iskolákból ifjúságvédelmi felelősöket. Egy formális megalakulás történt,
illetve egy nagyon tartalmas beszélgetésben volt része.
Később pályázati lehetőségek kiaknázását szeretnék a fórum megalakításával megtenni. Már
kapott is meghívót a következő alkalomra.
Kláricz János polgármester: A szeghalmi rendőrkapitány említette ennek a Kábítószer
Egyeztető Fórumnak a megalakulását, a rendőrség is felkarolta ezt a témát. Fontosnak tartja,
hogy vegyen részt valaki a továbbiakban is az önkormányzat részéről.
Ez a probléma egyre jobban előtérbe kerül.
Harmati Gyula képviselő: A jelenlévő szakemberek hogyan látják, az a korosztály akik ide
tartoznak milyen mértékben érintettek.
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: A legfiatalabbaknál, tehát 6 éves korig nyilván nem
érintettek. Az általános iskolában a dohányzás már előfordul, az energia ital erősen előfordul,
és a szeszes ital fogyasztása is gyakori. Nagyobb községi szintű rendezvényen látott már több
18 éven alulit, akik erősen alkoholos állapotban vannak. Ha lát ilyet nem szokott elmenni szó
nélkül mellette.
A drogfogyasztás az általános iskolások körében nem, a középiskolások körében már
előfordul.
Az iskolában előadásokat szoktak tartani a dohányzás, szeszesital fogyasztás káros hatásairól.
Márki Tiborné családgondozó: A középiskolások körében előfordul a drogfogyasztás, még jól
szituált szülők körében nevelt gyermek esetében is. Már nagykorúvá vált és kiesett a
klienskörből. Az elvonó kúra alá önkéntesen kell alávetnie magát mindenkinek. A szülők sem
voltak partnerek a problémának a megoldásában.
Lehetőség lett volna Gyulán drogelvonóra jelentkezni, le volt minden szervezve, és ez
önkéntes, de nem vették igénybe a segítséget. Ezzel kapcsolatosan volt esetmegbeszélés is.
Ez a drogos jelenséget az elmúlt év első félévében látta kicsúcsosodni, azóta nem volt a
látókörében ehhez hasonló eset, illetve jelzés sem érkezett, és nem is gondoz ilyen gyereket.
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Amikor egy társaság felnő, illetve kiesik a gondozási
körből, onnan már nincs tudomásuk róluk.
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársát, hogy ha tud vegyen részt a Kábítószer Egyeztető Fórum következő
összejövetelén.
Megköszönte az írásos anyagot, annak színvonala az elmúlt évekhez hasonlóan szakmailag
megfelelő, tartalmas.
Az említett szakmai működési ötletelést hamarosan elő fogják venni, ha elő tudják egy kicsit
készíteni. Szakmai szempontból látná fontosnak átgondolni, itt helyileg más lenne fontos,
mint nagy intézményi szinten.
Márki Tiborné családgondozó: Olyan helyen élnek, ahol gyakorlatilag nincs megfelelő
szakmai háttér, ami segítse a munkájukat. El tudják intézni a klienseknek azt, hogy kihez
forduljanak segítségért, de mindenfelé utazniuk kell.
Kláricz János polgármester: Megköszönte az észrevételeket. Megkérdezte a képviselőket vane még valakinek kérdése, hozzászólása a Gyermekvédelmi beszámolóval kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a elfogadja a 2014. évről szóló Gyermekvédelmi beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2015.(V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A gyermekek védelméről szóló 2014 évi beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évről készült „A gyermekek
védelméről szóló beszámolót” a melléklet szerint fogadja el.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
3.napirendi pont a Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről szóló rendelet módosítását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: Szakmai segítségnyújtás címen érkezett a Békés Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya törvényességi
referensétől a nemrég elfogadott a Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2015. (II.17.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatos észrevétel, az előterjesztésben foglaltak szerinti három
pontban. Egyeztetés után arra az álláspontra jutottak, hogy három pontban módosítani
szükséges a rendeletet a tervezet szerint.
Az első a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját korábban is határozatban
állapította meg a testület, ez most is élő határozat, tehát a mostani rendelet erről szóló 4.
mellékletét hatályon kívül kell helyezni.
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A következő a szociális bérlakást igénybevevők körének meghatározásakor nem lehet kitétel
az, hogy a kérelmezőnek az önkormányzat irányába adótartozása ne álljon fenn. Ilyen
kritériumot nem lehet meghatározni, ezzel a testület túlterjeszkedik a hatáskörén, tehát ezt
kivennék a rendeletből.
A lakbértámogatás szabályozása nem került még bele a rendeletbe, de ha szociális bérlakásról
beszélnek, és eleve kedvezményes áron adja az önkormányzat bérbe a lakást, akkor miért
kellene még rendelkezni a lakbértámogatásról is.
Ez a két dolog üti egymást, de mivel a törvény előírja a szabályozást, ezért ezt a kettősséget
fel kell oldani. Azzal tesznek eleget ennek, hogy a rendeletben le van szabályozva a szociális
bérlakások igénylésére vonatkozóan minden, és javasolja, hogy a lakbértámogatásra is ezek a
szabályok vonatkozzanak.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Kérdezi a képviselőket, van-e
valakinek a módosítással kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet
módosításával - az előterjesztés szerinti rendelettervezet szerint - egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az 1/2015.(II.17.) Bucsa Község
Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1)-(2)
bekezdésében, 4.§ (3) bekezdésében, 5.§ (3) bekezdésében, 9.§ (1) bekezdésében, 10.§ (2)
bekezdésében, 12.§ (5) bekezdésében, 13.§ (1)-(2) bekezdésében, 15.§- ában, 17.§ (2)
bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19.§- ában, 20.§ (3) bekezdésében, 21.§ (6)
bekezdésében, 23.§ (3) bekezdésében, 31.§ (2) bekezdésében, 33.§ (3) bekezdésében, 34.§ában, 35.§ (2) bekezdésében, 36.§ (2) bekezdésében, 42.§ (2) bekezdésében, 54.§ (3)
bekezdésében, 58.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati
rendelet (Továbbiakban: Ör.) 4. mellékletét hatályon kívül helyezi.
(2) Az Ör. 5.§ (3) bekezdés d) pontját hatályon kívül helyezi.
(3) Az Ör. kiegészül az 5/A.§-al az alábbiak szerint:
„5/A.§
A szociális helyzet alapján történő bérbeadáshoz kapcsolódó önkormányzati
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lakbértámogatás mértékére, jogosultsági feltételeire, és eljárási szabályaira a szociális
helyzet alapján történő bérbeadásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak az 5.§
szerinti szabályoknak megfelelően.”
2.§
(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Bucsa, 2015. május 28.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: Bucsa, 2015. május 29.
Dr. Nagy Éva
jegyző
4. napirendi pont: A VéBu Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a VéBu Kft 2014. évi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.
Kérte a Gazdasági Bizottság elnökét szíveskedjen tájékoztatást adni a Bizottság állás
foglalásáról a gazdasági társaságokat illetően.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A gazdasági társaságok 2014. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadta.
A VéBu Kft, a Bucsa Geotherm Kft, és a Bucsai Kábeltelevízió Kft vonatkozásában a
bizottság megállapította, hogy a tavalyi évben nem volt működése. Ezt a bizottság elfogadta,
azt a véleményt alkotta, hogy várják meg, amíg a társaságokkal kapcsolatos peres eljárások
lefolynak. Nem is tudnának lépni, de nincs is értelme.
A BUCSA-ÉP Kft vonatkozásában is elfogadta a Gazdasági Bizottság a kft 2014 évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, hosszan tárgyalta, és megfogalmazta azt, hogy a kft
különböző szempontok alapján a további működésével kapcsolatosan dolgozza ki a terveit,
ütemezését, gondolatait, mert ahogyan most működik a kft, úgy tovább nem mehet.
A Gazdasági Bizottság tehát mind a négy gazdasági társaság 2014. évi beszámolóját
elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester: A VéBu Kft a 2014. évben gazdasági tevékenységet nem
folytatott. A VéBu és a Bucsa Geotherm Kft esetében folyamatban van egy több mint száz
önkormányzatot tömörítő peres eljárás, ebben Bucsa Község Önkormányzata is érintett, és
minden tag a befizetett pénzét szeretné visszakapni. Akkor járnak el helyesen, ha a cégeket,
mint jogi személyeket fenntartják, amíg a peres eljárások le nem zajlanak. Van egy olyan
kitétel még, hogy 2016 évi határidővel a cégek akkor maradhatnak fenn, ha törzstőkéjük eléri
a 3 millió forintot. Sajnos ez egyik cég esetében sincs így. Elemezgették hosszasan a cégeket,
és több mindent felemlítettek a Gazdasági Bizottsági ülésen, hogy mentek a dolgok és miket
tartott a bizottság említésre méltónak.
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A Bucsai Kábeltelevízió Kft beszámolóját szintén elfogadta a Gazdasági Bizottság.
A Kft ügyvezetője decemberben lemondott az ügyvezetői tisztségéről. A feladatát ellátta, a
menet közben előkerülő követelésnek a kezelésében kellett jogi segítséggel közbenjárnia, és
ezt a közreműködést meg is köszöni. A bírság miatti felszámolási eljárásban minden olyan
jogi útra terelődjön, hogy a tulajdonosok számára ne jelentsen később anyagi terhet.
Megköszönte a Gazdasági Bizottság és a képviselő-testület részéről is a hozzáállást.
A BUCSA-ÉP Kft tekintetében az elkövetkezendő időben fognak képet kapni arról, hogy a
díjak milyen irányban fognak elmozdulni. Ettől függetlenül is a képviselő-testület szeretne
egy nagyobb áttekintést kapni arról, hogy milyen kintlévőségek vannak, milyen arányban
történnek a behajtások.
A NAV-os behajtástól többet vártak mindannyian, de még talán kevésbé hatékonyabb, mint
az önkormányzati behajtás volt.
A BUCSA-ÉP Kft-nél nem csak a bevételek csökkenése jelentette a problémát, hanem ezzel
párhuzamosan a kiadások nagyarányban megnövekedtek.
A kft gazdasági tevékenységéről a képviselő-testület szeretne egy számszakilag kidolgozott
rálátásra elegendő információt adó képet kapni.
Legalább a hulladékszállítás terén szeretnék látni azt az információt, amiből ki lehet indulni,
hogyan lehet kezelni ezt a problémát, az önkormányzat is úgy fog tudni eredményesen
fellépni. Erre elegendő idő lesz felkészülni a zárási időszakot követően.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a
hulladékszállítási közszolgáltatás terén van egy olyan elv, hogy közelségi elv. A legközelebbi
hulladéklerakóhoz kell szállítani a begyűjtött hulladékot. Tájékozódott, és a tiszafüredi lerakó
szinte még drágább, mint a karcagi, a békéscsabai valamivel olcsóbb, de éves szinten nem
jelentene annyi megtakarítást, mint amennyit remélnének.
Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy mindenféleképpen vizsgálják meg a kft
működését, nézzék meg több szempontból, de úgy gondolja, hogy nem fognak tudni magán a
rendszeren olyan átalakítást végezni, ami nullásra ki tudja hozni az ellátást. Egy megoldást
lát, ami maga a pénz.
Abban hisz, hogy bár az önkormányzat kötelező feladatként van ez a feladat meghatározva, de
nem feltétlenül csak az önkormányzatnak kell erején felül vállalásokat tenni.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a MÜKI pályázatban az BUCSA-ÉP Kft felé
fennálló összeget szerepeltetni fogja a kérelemben.
Jó lenne, ha megjelenne egy normatíva erre a feladatra.
Most azt látják, ami bevételként figyelembe vehető az nem elegendő a kiadásokra.
Ezekkel a kiegészítésekkel szerette volna a bizottsági ülésen elhangzottakat tolmácsolni,
illetve tájékoztatni a képviselőket a gazdasági társaságok 2014 évi működéséről.
Összességében elfogadásra javasolta a gazdasági társaságok 2014. évi beszámolóit.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: Hamarosan adatszolgáltatásnak kell eleget
tennie a kft-nek a költségeiről, illetve az elfogadott beszámolóról és az adatszolgáltatást
követően kerül meghatározva az új díjtétel. A törvény úgy szól, hogy július 1-jétől lesz az új
közszolgáltatási díj meghatározva.
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Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Sportbüfében ki dolgozik, a működési
engedély rendben van-e, az árukészlet beszerzésre került-e, és bérleti díjat mennyit fizetnek?
Kláricz János polgármester: A bérleti szerződés él, de a díjat még azokba az ad hoc
felújításokba fogják beleszámítani, amit számlával igazoltan elvégzett a kft.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: A Sportbüfében a dolgozó Keller Viktória,
aki 6 órában van foglalkoztatva, illetve Kiss Józsefné, aki 4 órában van foglalkoztatva.
Felmérték a lehetőségeket, és akkor volt nyitva a büfé, amikor rendezvény volt a pályán.
Számításokat végzett, és kiszámította, hogy két főt tud alkalmazni részmunkaidőben.
Rendezvények ideje alatt egész nap nyitva lesz a büfé.
Az árukészlet kb 2-300.000 Ft körül van.
Az az elképzelése, hogy a rendezvények ideje alatt üveges terméket nem árusítana, csak
dobozos, vagy műanyag poharas kiszerelésű lenne az ital. Kérdezi, hogy erre vonatkozóan
van-e valamilyen szabály?
Dr. Nagy Éva jegyző: Alapvetően a sporttelep tulajdonosa határozhatná azt meg, hogy a
meccsek ideje alatt nem lehet üveges áruféleséget kiadni.
Kláricz János polgármester: Az előző tulajdonos is kezelte ezt, úgy hogy a meccsek ideje alatt
nem adta ki az üveges italt, illetve csak műanyag pohárban, valamint a polgárőrök is
figyelemmel voltak arra, hogy a vendégek ne vigyenek üveget a pálya felé.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: A büfé helyiséget szépen felújították,
festették, mázolták, és rendben van. A mellékhelyiség is kialakításra került, azt is ellenőrizte
az ÁNTSZ.
Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője megfontoltan alkalmazta a
dolgozókat, mert előtte tájékozódott a nyitva tartás idejéről, a forgalomról.
A képviselő-testületnek nem elvárása, hogy ebből a tevékenységből kerüljön kitermelésre az
egyéb veszteség. Az fogalmazódott meg, hogy további egyéb veszteség ne termelődjön.
A külső felújítással kapcsolatosan az önkormányzat is nézi a pályázati lehetőségeket. Ha fog
arra pályázat nyílni, akkor az önkormányzat ki fogja ezt használni, és bővíteni vagy szigetelni
fogja az épületet.
Ha kész lesz a sportöltöző fölött a felső szint, akkor ott olyan lehetőségek nyílnának, ami oda
vonzza a közönséget.
Úgy látja, hogy a képviselő-testület az elhangzottakkal egyetért.
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket fogadják el a gazdasági
társaságok beszámolóit.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
VéBu Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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49/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
A VéBu Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VéBu Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót a csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsa Geotherm Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
50/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsa Geotherm Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft 2014. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót a csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
51/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2014. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót a csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a BUCSA-ÉP Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
52/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
A BUCSA-ÉP Kft 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft 2014.
gazdálkodásáról szóló beszámolót a csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal

évi
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9. napirendi pont: Bucsa Község önkormányzat gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések támogatására kiírt pályázatban való részvételről döntés
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy pályázati lehetőség
adódott a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására a Belügyminisztérium
által kiírt pályázat kapcsán, 90 %-os támogatottsággal.
A konyha szellőztetése mindig problémát jelentett, az ÁNTSZ mindig észrevételezte a
penészedéseket, ennek a megoldását a pályázat felújítási munkálatai tartalmazzák. Olyan
nagyobb konyhai eszközök, és fogyóeszközök kerülnének beszerzésre, amelyek szintén
fontosak.
A felújítási kategóriába tartozó költségek több mint 9 millió forintba kerülnének. Két nagyobb
tételt emelne ki, egy fagyasztó kamrát szeretnének kialakítani. Bizonyos helyiségek
csempézését szeretnék magasabbra, illetve van egy burkolat, amit ki kell cserélni, mert
nagyon csúszik. Illetve a másik nagy dolog a szellőztető rendszer kialakítása. A főzés során
nagymennyiségű gőz keletkezik, és ez gondot okoz.
Maga a felújítási összeg 50 %-át teheti ki a pályázatban az eszközvásárlás. Kevesebb
eszközzel is megoldható a konyha, de ez a pályázat a konyhavezető igényeit és az ott
dolgozók munkájának segítését oldaná meg. A saját erő 741.000 Ft lenne, kéri a testületi
tagokat, hogy ezt a pályázatot támogassák.
A képviselők egybehangzóan egyetértettek.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy Bucsa
Község Önkormányzata a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt
pályázatban részt vegyen.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

1,

2,

53/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község önkormányzat gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására kiírt pályázatban való részvételről döntés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy, dönt, hogy
pályázatot kíván benyújtani a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett Gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatására, továbbá
vállalja a pályázati kiírásban szereplő saját forrás biztosítását, ami a fejlesztési költség 5
%-a, 741.281 Ft, azaz hétszáznegyvenegyezer-kettőszáznyolcvanegy forint.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2015. május 29.
10. napirendi pont: Döntés működési célú pénzeszköz átadásáról a BUCSA-ÉP Kft
részére
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a döntést működési célú
pénzeszköz átadásáról a BUCSA-ÉP Kft részére.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a kft részére az idei költségvetésbe betervezésre
került 2.160.000 Ft működési célú pénzeszköz.
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A karcagi hulladéklerakó vezetője tudomással bír arról, hogy a befizetéssel egyidejűleg egy
átütemezést is fog kérni a kft.
Földesi Györgyné képviselő: Megerősíti az önkormányzat önmagát abban, hogy komoly
számítások kell végezni ahhoz, hogy a későbbiekben is tudjon működni a kft.
Kláricz János polgármester: A maga részéről egyetért, és kéri a képviselőket, hogy
egyetértésük esetén kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-ÉP Kft részére
2.160.000 Ft működési célú pénzeszköz átadásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
54/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat
Döntés működési célú pénzeszköz átadásáról a BUCSA-ÉP Kft részére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2.160.000 Ft, azaz kettőmilliószázhatvanezer forint összegű működési célú pénzeszköz átadásáról határoz a BUCSAÉP Nonprofit Kft részére, abból a célból, hogy a nonprofit gazdasági társaságnak a
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft irányába fennálló tartozásának (lerakói díj fizetési
kötelezettségből adódó többlet költség) megfizetésére külön megállapodás szerinti
kötelezettségének eleget tegyen.
A pénzeszköz átadás fedezete Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének
„Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” során betervezésre
került.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2015. május 31.
Kláricz János polgármester: Megjelent a pályázat a háziorvosi rendelő felújítására, június 9-e
lesz a benyújtás határideje.
A felújítási tervek elkészültek, figyelembe véve azt a javaslatot, hogy a „U” alakban készüljön
el az orvosi rendelő, védőnői szolgálat épületének felújítása, bővítése.
A pályázat benyújtásához szükség van a képviselő-testület döntésére.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzanak elvi döntést a pályázat benyújtásról, és kéri a
polgármester felhatalmazását is.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések aa), ac) pontok szerinti pályázati alapra benyújtandó
elhatározással egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
55/2015.(VI.08.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések aa , ) ac) , pontok szerinti pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, pályázatot nyújt be a
2014. évi C. Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklet II. 4.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések aa), ac) pontok szerinti pályázati
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alapra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása iránt
intézkedjen.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: Bejelentések
Faluházi Sándor képviselő: Felhívta a figyelmet, hogy a Baross utca végén, illetve a
Munkácsy utca felőli üres telken van egy olyan hulladékot gyűjtő nagyobb mélyedés, amit ki
kellene üríteni, és földdel feltölteni. A szennyvízberuházás során most lesz elegendő föld.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a jelzést, és a műszaki ügyintéző jelen is van, meg
fogják nézni, és elvégzik a szükséges munkálatokat.
Földesi Györgyné képviselő: A sporttelep környékére, ahol nemrégiben a tábortűz volt, olyan
turista megálló helyet javasolni kiépíteni, ami lehetőséget nyújtani szalonnasütésre,
bográcsozásra, egy-egy kő asztallal, padokkal.
Keresi a munkát a közmunkásoknak is, hiszen ezt a kerékpáros megállóhelyet meg tudnák
akár a közmunkások is valósítani.
A másik gondolata az lenne, hogy a pénzügyi ügyintézői állásra pályázatot kell kiírni.
Megkérdezte, hogy fizetnek-e azokra a telkekre szennyvízberuházás hozzájárulást, amelyeket
a románok megvettek?
A jegyzői beszámolóval kapcsolatosan lenne még hozzászólása. Sajnálja, hogy az együttes
ülésen nem volt senkinek véleménye, kellett volna. A másik testület előtt nem akarta ezt
elmondani, de most elmondaná. A jegyzői beszámoló kicsit bő volt, nagyon „dolgozói ízű”
volt, nincs ebből semmi baj, de nem így készítette volna el, nem a jegyző asszony gondolatait,
szavait érezte benne. Csak javaslatként szeretné elmondani, hogy a későbbiekre vonatkozóan.
Másképpen készítette volna el, sok a jogszabályi hivatkozás, amit nem tart fontosnak itt,
szinte egyforma volt a bucsai és a kertészszigeti szociális területet bemutató rész.
Nem rosszindulattal szánta ezt a véleményt.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az volt az elve, és a dolgozóknak is elmondta ezt, és úgy szerepel a
beszámolóban is, hogy meghagyta a dolgozók által készített anyagot, és ezt emelte be,
szerette volna, ha ebben a jegyzői beszámolóban egy kicsit ők is meg tudnak nyilvánulni a
testület és a település irányába. Marad egy olyan dokumentum évente a munkájukról úgy,
ahogyan a dolgozók azt leírják és megítélik. Szeretett volna ezzel a dolgozóknak is teret adni.
Ugyan jegyzői beszámolóról van szó, de nagyon kevés az a hatáskör, amit a jegyző konkrétan
gyakorol. Úgy ítélte meg, és a jellemvonása is ilyen, hogy ki tudna arról reálisabb képet adni,
mint aki ezzel foglalkozik, bemutathatták azt a munkát amit reggeltől estig, amit egész évben
hétfőtől péntekig végeznek.
Az, hogy ki, mit szűr le, az különböző, van akinek nem fontos a jogszabály, van akinek éppen
az a fontos, hogy a jogszabályokat is tartalmazza, és ebből információt nyer.
Azért is kérte azt, hogy minél szélesebb körben írjanak a munkatársak a munkájukról.
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Faluházi Sándor képviselő: A jegyzői beszámoló elolvasása után úgy érezte, hogy egy jó
anyagot kapott, az anyag sok mindenre rávilágított. Egy nagyon jó összefoglaló.
Kláricz János polgármester: Régebben voltak olyan napirendek a testület előtt, hogy a hivatali
munka részterületeiről maguk az ügyintézők, szociális ügy, adóügy, lakcímnyilvántartás,
gyámügy stb. beszámoltak. Jó ideje már nincs ilyen jogszabályi kötelem. Az anyagot nagyon
jónak tartja, kitűnik belőle a sok feladat, és az a komoly munka ami a hivatalba folyik. A
lakosokba olyan kép ivódik be, hogy a köztisztviselők nagyon jó bért kapnak, és sokan nem
hiszik el azt, hogy a piaci szférában, ha nehéz munkával is, megkeresnek 140-150 ezer
forintot, addig a köztisztviselők bérét lassan ki kell egészíteni a minimálbérre, illetve a
szakmunkás bérre. Reméli, hogy mostmár eljön az az idő, amikor rendezik a köztisztviselők
bérét, mert ez komoly és felelősségteljes munka. Kis településen nagyon komoly
társadalompolitikai szerepe van annak, hogy a hivatalon belül milyen a mentalitás, milyen az
emberekhez való hozzáállás. Ez az elsődleges olyan jellegű kontakt, amit ügyintézői szinten
tapasztal az ügyfél. Falusi embereknél ez még bonyolultabb, városi embereknél ennek a
monotonitása beidegződik, idegenek kommunikálnak idegenekkel, kis településen ez nem így
működik. Az ügyfelezés nagyon kemény dolog.
Itt szeretné megköszönni a Szociális Bizottság létrehozására szóló felhatalmazást, most már
tapasztalja, hogy jelentős terhet vett le a bizottság a munkájával a polgármester válláról.
Mogyorósi Anikó képviselő: A beszámolóval kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon sok
munka van mögötte, és nagyon sok jogszabály.
Más területen sem látszik kívülről, hogy mennyi munkát végeznek az ott dolgozók, ebből a
beszámolóból azonban jól kitűnik. Mint ahogy látszik a rendőrségi és katasztrófavédelmi
beszámolóból, és megállapították, hogy nagyon jól neveltek a gyerekek, abban is rengeteg
munka van. Megérti a jegyző álláspontját is, hogy azt szerette volna, hogy meglássák a
testület tagjai az a koordináció, amit csinál jegyzőként, nem tudná úgy elvégezni, ha nem
ilyen apparátus lenne mögötte.
A szociális bizottsági munkát sem tudnák úgy végezni, ha nem lenne a megfelelő előkészítés.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ez kétség kívül így van.
Földesi Györgyné képviselő: Maximális ismeri a dolgozókat, kéri, hogy ne hangsúlyozzák
úgy a hozzászólását, hogy nem ismeri a köztisztviselők munkáját. Sőt nem egyszer kérte már,
hogy harcolja ki a polgármester úr azt, hogy a köztisztviselőknek legyen meg a rangja, és a
tisztessége, mert nem akárkik.
Maximálisan elismeri a munkájukat. Az anyag tökéletes, egy kicsit hosszúnak tartja, a jegyző
saját „szájízét” tette volna bele a beszámolóba. Ez nem jelenti azt, hogy a levonna bármit is a
munka értékéből.
Kláricz János polgármester: Az elnyert EU Önerő pályázat valamint a támogatási intenzitás
növelését követően megközelítőleg 80.000.000 Ft-ra csökkent a biztosítandó önerő.
Ennek további csökkentésére az NFA Alap biztosít lehetőséget. A projekt végleges
kivitelezési költségeit tekintetbe véve az Alaphoz történő pályázat benyújtása júliusban
várható.
Földesi Györgyné képviselő: Az elhangzott gondolat két témát ölel fel. Az egyik az, hogy ha
„nem kell majd önerő” akkor az önkormányzati ingatlanokat sem kell megkeresni ez ügyben.
Illetve, erősítené azt a gondolatot, hogy a lakossági rákötéseket leszerződve cégekkel
végeztetnék el, Körösladányban még az egyenes csöveket is biztosították a lakosoknak.
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Kláricz János polgármester: Az I. sz. Háziorvosi körzetben a helyettesítést végző háziorvossal
2015. december végéig leszerződött, Dr. Serester Zoltán vállalta, és a praxis értékesítési joga
is fennáll még.
Az Egészségügyi Közlönyben újra meghirdetésére került a háziorvosi állás pályázat.
A jegyzői és a pénzügyi ügyintézői, könyvelő állást is feltették a kozigallas.hu oldalra,
valamint az önkormányzat hirdetőtábláján, honlapján is.
A jegyző helyettesítéséről már gondoskodtak, és az új jegyző augusztus 3-tól jönne.
A sportpályánál nagyon ötletesnek tartja a szalonnasütő hely, biciklis megállóhely
kialakítását.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az egész sportpálya körbe lesz kerítve.
Most kérdéses, a falunap helyszíne. Javasolná, hogy azon a helyen legyen megtartva a
falunap, ahol parkoló és a „szánkódomb” van. A parkolással lennének egy kicsit bajban. De
véleménye szerint nagyon szép rálátás lenne a színpadra. Ezt ötletként szeretné mondani.
Harmati Gyula képviselő: Nem csak a parkolással, sok minden mással is bajban lennének,
nem tartja szerencsésnek azt a helyet, három oldalról zárt, egy menekülési útvonal van csak.
Mogyorósi Anikó képviselő: Jó lenne az elgondolás, tetszik, de nagyon lapályos, és időjárás
függő az a hely.
Földesi Györgyné képviselő: Tetszik az ötlet, jó az a terület.
Kláricz János polgármester: Át fogják még ezt gondolni, ötletként mondta el az elgondolását.
A képviselők elbeszélgettek a falunap helyszínéről.
Földesi Györgyné képviselő: Köröstarcsán látott egy nagyon szép parkot. Bucsán is lehetne
egy másik park is, például az iskolával szemben is van nagy porta, és ott akár a falunapot is
meg lehetne tartani, nem csak a sportpályán. Az elmúlt években sem az egész sportpályát
foglalta el a falunap.
Harmati Gyula képviselő: Minden ötletet támogat, ami új közösségi helyeket hoz létre a
településen, jó élményeik vannak ezen a téren.
Tavaly a Szent Mihály napi rendezvényt kellett kényszerből új helyszínen tartani, ami nagyon
jól sikerült. A Kihívás Napját is új helyszínen kellet tartani, és az is nagyon jól sikerült a
„szánkódombon”. A település negyedik helyezést ért el.
A Bucsa Sport Egyesület már régen szeretne becsatlakozni az országos turista útvonalba, ami
Bucsához legközelebb Ecsegfalva felé tart Dévaványára. Bucsa község ugyanis nincs rajta a
turista útvonalak térképén.
A Bucsa Sport Egyesület azonban be fog csatlakozni a Megyei Természetjáró Szövetségbe, és
rajtuk keresztül fog becsatlakozni a település az országos turista útvonalba, és így ennek a
kerékpáros pihenőhelynek is nagy jelentősége lenne.
Van egy kormányprogram, ami már elkezdődött, és az is lényege, hogy 20 km-enként legyen
lakható település az útvonalba.
A Kossuth u. 2. szám alatt van azonban tervben egy létesítmény kialakítása.
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Kláricz János polgármester: Mindenképpen tervben van a Kossuth u.2. szám alatt egy
sportlétesítmény, öltözőkkel, szálláshelyekkel való kialakítása.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen
való aktív részvételét, és az ülést 17,00 órakor bezárta.
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