Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
346-17/2018.
17. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 27-én
(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Harmati Gyula,
Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila alpolgármester, Mogyorósi Anikó képviselő
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részéről 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van, 2 fő hiányzik. A határozathozatalban részt
vesz 5 fő.
Ezzel a zárt ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1./Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019 évi
fordulójához
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Tájékoztatás a Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása
tárgyában megkötött Konzorciumi Megállapodás módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Döntés a Református Egyház támogatásáról, Támogatási szerződésben foglalt
visszatérítendő támogatás összegéből adományként történő odaítéléséről
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Tájékoztatás Dr. Szabó Miklós ügyvéd megbízási szerződésével kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
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6./"Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése" című és TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006
azonosítószámú projekt beszerzéseinek lebonyolítása és közbeszerzési eljárás megindítása
tárgyában (előkészítés, tervezési feladatok, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása)
Előadó: Kláricz János polgármester
7./Bucsa Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Döntés a rendkívüli működési támogatás igénylése benyújtásáról Szeghalom Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény támogatása érdekében
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Bejelentések
Kláricz János polgármester:A meghívóban kiadott napirendi pontokat szeretné kiegészíteni
további napirendi pontokkal.
A 8. napirendi ponthoz kiegészítést kaptak a képviselők, illetve a Bursa Hungarica napirendhez
is tartozik kiegészítés. Érkezett egy kérelem Mogyorósi Anikó képviselő asszonytól a katolikus
egyház irányába a katolikus templom felújítására vonatkozó támogatási kérelem, illetve a
KLIK-kel megkötött helyiség bérleti szerződés is napirendre került a Gazdasági Bizottsági
ülésen a bérleti díjak tárgyalásakor.
Ezen napirendi pontokkal kiegészítve elfogadják-e a képviselők a napirendet?
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a szeptemberiMunkaterv szerint a
költségvetés előirányzat módosítása is szerepel, miért marad el? Továbbá miért marad el a
településképi rendelet megalkotása napirend?
Megkérdezte, hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatás
miért marad el?
A munkaterv szerint tárgyalni kellene a közmunkaprogram értékelése négy szakterület,
munkabér- és dologi kiadások, munkaköri leírások napirendet.
Az óvodai tanév indulásával kapcsolatos tájékoztatás, létszámadatok stb. miiért marad el?
Kláricz János polgármester: A pénzügyes munkatársak nagyon le vannak terhelve, kérték, hogy
a 2018. évi költségvetési rendelet módosítása a következő ülésen kerüljön napirendre. A
BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolójával megbeszélte, hogy a szükséges tájékoztatást
tartsa meg, feltételezhetően az október végi ülésre fel tud készülni.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A Településképi rendelet felkerült a Lechner Tudásközpont felületre
és módosítási javaslatok érkeztek hozzá. A módosításról szóló napirend azért marad el, mert a
településképi rendelet módosítását elkészítő SZEKVENS Bt még dolgozik.
Kláricz János polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi Program is hamarosan napirendre kerül,
ez az augusztusi ülésről maradt még el. A HEP-et elkészítő munkatárs még egy képzésen fog
részt venni.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a közmunkaprogramról szóló napirend miért
marad el, később kerül megtárgyalásra, vagy más ok miatt?
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Kláricz János polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a közmunkaprogramról szóló
napirendet.
Javasolja, hogy kerüljön ez az anyag is a mai ülésen a napirendek közé a Gazdasági Bizottságon
elhangzottakkal és véleményével alapul véve.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte még, hogy az óvodai tanév indulásával kapcsolatos
tájékoztató miért nem került bele a mai ülés napirendjei közé?
Kláricz János polgármester: Az óvodapedagógusok az egyik EFOP-os pályázat kapcsán egy
továbbképzésen vesznek részt. A következő ülésre fog készülni az intézményvezető egy
tájékoztató anyaggal.
Megkérdezte, hogy elfogadják-e a képviselők a napirendi pontokat? Van-e még további
kiegészítés?
Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatosan további kiegészítés és hozzászólás nem volt, kérte
a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt –
egyhangúlag elfogadta.
Kiegészített napirendi pontok:
10./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Bucsa Község Önkormányzat közötti
megállapodással kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ Mogyorósi Anikó kérelme a katolikus templom felújításával kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ A 2018. évi közmunkaprogramról szóló tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülést között tett fontosabb intézkedésekről.
A képviselők megkapták írásban a tájékoztatást.
Egy pár mondatban kiegészítené az írásos anyagot.
A Bucsa Geotherm Kft felszámolása megindult, Dr. Puskás János ügyvezető tájékoztatta az
önkormányzatot.
A Bucsa Sport Egyesület és Bucsa Község Önkormányzata közötti busz bérleti szerződés
megkötésre került.
Tájékoztatást kaptak a képviselők a hulladékszállítással kapcsolatos alvállalkozó személyéről.
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A településen történt egy lakásbetörés, ami pozitív hír, hogy a településen felszerelt kamerák
segítségével sikerült felderíteni a történést. Sajnos azonban az egyik kamera technikailag
meghibásodott. A javításra vonatkozóan a következő testületi ülésre szeretne hozni ajánlatot.
Kéri a képviselőket, hogy van-e hozzászólás a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatosan.
Földesi Györgyné képviselő: A kertészszigeti óvoda sorsa elrendeződött, a bucsai óvodánál ez
nem rendeződött még el, hiszen még a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos
Óvoda Intézményfenntartó Társulás a nevünk.
A Magyar Államkincstár megkezdte az ellenőrzést, amely több évre szól, ez inkább bejelentés,
mint a két ülés közötti munkáról szól.
A világháborús emlékmű koszorúzása megtörtént.
Ruzsányi László leveléről is kaptak tájékoztatást a képviselők.
Véleménye szerint ezek bejelentések.
A Bucsa Geotherm Kft felszámolása megy magától, ebben sincs feladat.
A következőkben szeretné még kiegészíteni az el nem végzett feladatokkal az elhangzottakat,
és most már szeretne határidőt is meghatározni. Sajnos hónapok óta nem történik semmi, nem
történik munka.
Nagyon fontos a traszparencia, eddig nem említett határidőt most azonban már jó lenne
meghatározni, hiszen hamarosan vége van a ciklusnak.
A helyiséget még nem kapták meg a mozgáskorlátozottak egyesülete a Kossuth u. 22. szám
alatt.
Az elmúlt ülésen 16 kérdésre nem kapott szóban választ, polgármester úr írásban ígérte a
választ, de ezt sem kapta meg. A falut járja, emberekkel beszél, szinte minden témában pontos
információi vannak.
A gyümölcsfa vásárlásokkal kapcsolatos árajánlatokat már majdnem 60 napja várja.
A testvértelepülési kapcsolatok megszűntek, kérdezi, hogy ki engedte meg, hogy
megszűnjenek?
A diákmunkával kapcsolatosan is kért tájékoztatást, amit nem kapott meg.
A falunappal kapcsolatosan is kért elszámolást, forrásoldal, kiadási oldal.
A kintlévőségekkel kapcsolatosan is kért tájékoztatást, milyen lépéseket tett az önkormányzat?
Lévai Ferenc kerítése még nem került a helyére.
A közterület használati díjakkal kapcsolatosan már nemcsak a parkban történő parkolásról
beszélhetnének, hanem más helyen is parkol kamion az utcán.
A Dózsa György utca felújítása nem készült el.
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Az Árpád sor utca szélesedett 1,2 m-rel, mert a gazt az útról letolták.
A Hunyadi utcán ott van a szemét, nem viszi el a hulladékszállítás, azt az önkormányzatnak
kell elszállítania.
Szeretne ezeknek a feladatoknak határidőt adni, és jelentést kérni az elvégzett feladatokról.
Kláricz János polgármester: Szeretne javaslatot tenni a határidőkre, ha lehet.
A transzparenciával kapcsolatosan már szó esett arról, hogy vannak már előrelépések, van
árajánlat bekérve. A Körös-Sárréti Televíziót egy vésztői cég üzemelteti. Meg kell újítani a
honlapot, és írott sajtóval meg kell jelennie a képviselő-testületnek, illetve kulturális téren és a
képviselő-testületi ülésekről televíziós megjelenést kell eszközölni.
Azt kéri a képviselő-testülettől, hogy november 30. napjával szabjon meg egy határidőt arra,
hogy a szolgáltatások január 1-jével beindulhassanak, szülessenek meg a beszerzések ahhoz,
hogy milyen kiöltségen újulhat meg a honlap, milyen költségen lehet az újságot megjelentetni,
illetve havi egy testület ülést és azon felül hány órás kulturális eseményekre való megjelentést
biztosít a Sárrét Televízió.
Javasolja, hogy a november végi testületi ülésre készüljön el egy tárgyalható anyag a
transzparenciával kapcsolatosan.
Ez november 30-i határidőt jelentene tehát.
Földesi Györgyné képviselő:Olyan televízióról van szó tehát, amit Bucsán lehet fogni?
A maga részéről el tudja ezt így fogadni. Megkérdezte a képviselőket, mi a véleményük?
Harmati Gyula képviselő: Egyetért, hiszen minden, ami elhangzott költséges, azt tervezni kell
a jövő évi költségvetésben, a költségvetés elfogadásával kell összekapcsolni.
Kláricz János polgármester: A mozgáskorlátozottak részére történő helyiség átadását október
15. napjával határozná meg.Az állatorvos értesítése már megtörtént, kiköltözését már kérték.
A gyümölcsfákkal kapcsolatos ajánlatkérések átadását is október 15. napjára tenné, hiszen
minden rendben van ezzel kapcsolatosan.
A testvér-települési kapcsolatokkal kapcsolatosan milyen határidőt szeretne a képviselő
asszony megszabni?
A kapcsolatfelvétel rövid határidő is lehet, de ezt véleménye szerint egy eseményhez is
szükséges kapcsolni.
Földesi Györgyné képviselő: Egy tiszteletlevéllel történő megkeresést javasol. Azt érezni lehet,
hogy Bucsa település nem kereste a kapcsolatot. Javasolja, hogy írják meg levélben, hogy a
testület úgy határozott, hogy tiszteletben tartanák a múlt emlékeit, és tartanák a kapcsolatot a
testvértelepülésekkel. Próbálják meg, és kezdeményezzenek.
Egy első javító, orvosolható lépést meg kell tenni.
Kláricz János polgármester:Erre külön határidőt nem kell megszabni, ez a jövő heti
levelezésben benne lesz.
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A diákmunkásokkal kapcsolatos tájékoztatás megtartására felkéri Kiss Lajos munkatársat, az
október végi testületi ülésen napirendre fog kerülni.
A falunappal kapcsolatos beszámolót is szintén az október végi testületi ülés dátumára szeretné
javasolni. Felkéri a pénzügyes munkatársakat az elszámolás elkészítésére.
A kintlévőségekkel kapcsolatos tájékoztatást is a pénzügyes kollegákkal kell egyeztetni, bár
figyelembe kell venni a pénzügyesek leterheltségét.
A behajtások, felszólítások mennek a maguk ütemezése, rendje szerint.
Földesi Györgyné képviselő: Nem a pénzügyesekre gondol ezzel kapcsolatosan, hanem arra
gondolt, hogy megkeresi a polgármester úr a kertészszigeti polgármester urat, és a tartozás
megfizetését egyeztetik.
Kláricz János polgármester: Ennek a határidejét az október végi testületi ülés idejében
határozná meg, mivel célzottabb a kintlévőségeket illetően a kérdés.
A közterület használattal kapcsolatosan mindenféleképpen felülvizsgálandó a rendelet. A
jelenlegi állapotot betartásával kapcsolatos ez. Nem javasolja az októberi ülésre napirendre
tűzni, inkább a novemberire. Javasolná még azt is, hogy a Gazdasági Bizottság is vegye
napirendre. Nem kimondottan pénzügyi vonulata van, javasolja, hogy többször beszéljenek
róla, fontolják meg.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Szeptember elején küldött a kormányhivatal egy értesítést, hogy a
közterület használatával kapcsolatos rendeleteket minden településen ellenőrzik, és egységes
eljárás rendet szeretnének kidolgozni. Ettől még dolgozhat a testület vele, de az jó, hogy
egyébként is célvizsgálat alá került ez a téma.
Földesi Györgyné képviselő: Megfelelőnek tartja a novemberi testületi ülésre napirendre tűzni
a témát.
Kláricz János polgármester: A Lévai farm kerítésével kapcsolatos egyeztetés és javítás a jövő
héten meg fog történni. Tehát ennek a határideje október végi ülésen való tájékoztatás.
A Dózsa György utca felújítása, aszfaltozása előtt szeretne még egy soron kívüli testületi ülést
összehívni. Nem állt még össze teljes mértékben az anyag, amit szeretne a képviselőkkel
megtárgyalni. Az egyik vállalkozótól olyan ajánlat érkezett, hogy a kivitelezésben jelentős
kedvezményt kaphatna az önkormányzat, ha az előkészítési munkában részt tudna venni.
A kivitelezéshez tehát testületi döntés szükséges, és a jövő hét folyamán már szeretne egy soron
kívüli ülést is tartani ezzel kapcsolatosan. Van munkagép, munkagépkezelő, és van zúzottköve
az önkormányzatnak. Ezek figyelembevételével várja az ajánlatot a vállalkozótól.
Az októberi ülésen biztosan napirendre fog kerülni a téma, de még előtte is egyeztetni
szükséges.
Az Árpád sor utcai telket rendezni kell, erre nem szükséges határidőt szabni.
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket a jövő héten el kell szállítani. Javasolja, hogy egy üveg
gyűjtőt határozzon meg az önkormányzat.
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Földesi Györgyné képviselő: Nem javasolja, hogy külön üveg gyűjtőt helyezzenek ki. A
kommunális hulladékkal köteles elvinni az üveget is a szolgáltató, ha külön szelektíven nem
teszik lehetővé az üveg gyűjtését.
Kláricz János polgármester: Az elhangzott feladatokra komolyan oda kell figyelni, ami meg fog
történni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenekaki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
94/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős:Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2./ napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához való
csatlakozásról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához való
csatlakozásról.
Megkérdezte, hogy szükséges-e kiegészíteni az előterjesztésben leírtakat?
Földesi Györgyné képviselő:Sok új pályázat, lehetőség is van már a főiskolások részére,
véleménye szerint túl régi már ez a fajta pályázat.
De kiemelné, hogy a nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi elkötelezettséget.
Kláricz János polgármester: Ez a pályázat a költségvetésben tervezhető, kalkulálható.
Megkérdezte a képviselőket van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához való csatlakozással egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
95/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
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Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 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
3. napirendi pont:Tájékoztatás a Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget települések
szennyvízcsatornázása tárgyában megkötött Konzorciumi Megállapodás módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa, Ecsegfalva,
Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása tárgyában megkötött Konzorciumi
Megállapodás módosításáról szóló tájékoztatást. Technikai átvezetéseket kellett eszközölni.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Nem volt pontosan meghatározva a felelősségi körök rendje,
bizonyos döntési mechanizmusok a konzorcium tagjai hoz voltak irányítva, míg a konzorcium
vezetőjéhez kellett volna.
Kláricz János polgármester:A vállalt kötelezettségek területén nincs változás, a költségviselés
a két település terheli.
A közbeszerzési eljárás megindítása a napokban, egy-két héten belül várható. A KSZ a
közbeszerzési anyag ellenőrzése során jelezte, hogy a konzorciumi megállapodást módosítani
szükséges. Most várható, hogy az előminősítést lezárják egy nyílt eljárásrendben a
közbeszerzési eljárás megindul.
A települések agglomerációs besorolása megtörtént a nyáron. A Belügyminisztérium
szennyvízkezelés szempontjából Kertészszigetet, és Ecsegfalvát a bucsai agglomerációhoz
sorolta. Ezzel elindult az a folyamat, ami az agglomerációs besorolásnak az egyeüli
végkimenetele lehet, a KEHOP-ban egyfajta forrást lehetséges a megvalósításhoz.
Elkészültek az elvi vízjogi engedélyek, a műszaki paraméterek kibontása a feltételes
közbeszerzési eljárás lezártát követően lesznek kiviteli tervekre átfordítva, és ezzel
kapcsolatosan még sok feladat hárul az önkormányzatra.
Földesi Györgyné képviselő: Biztosan nagyon sok feladat lesz még ezzel.
Az előterjesztés nagyon rövid, semmiképpen nem tudja elfogadni. Le kell írni mindent. Az volt
a kérés, hogy engedjék meg, hogy a másik két település szennyvize Bucsa szennyvíztisztítóján
keresztül menjen. Ezzel Bucsa településnek van és lesz nagyon sok dolga.
Kláricz János polgármester: Az idei évben készül egy számítás, amely az adott településekre
nézve kimutatja, hogy milyen pozitív dolgokkal jár ez a beruházás. Bucsa esetében ez a mostani
szennyvízdíjakra lesz pozitív hatással.
Földesi Györgyné képviselő: Ezt feltételesen lehet elhinni.
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Kláricz János polgármester: A mostani helyzetben van egy feltételes díj. A munka eredménye
forintálisan fog megjelenni a lakosoknál.
Meglátják ennek a mértékét, de ehhez számítás fog készülni, Bucsa község érdeke itt
mutatkozik majd meg.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt,
kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa, Ecsegfalva,
Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása tárgyában megkötött Konzorciumi
Megállapodás módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
96/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget települések szennyvízcsatornázása
tárgyában megkötött Konzorciumi Megállapodás módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az Ecsegfalva és Kertészsziget településeken megvalósítandó szennyvízcsatornahálózat építéséhez, valamint a településeken keletkező szennyvizek kezeléséhez, Bucsa
településen elhelyezkedő szennyvíz-tisztítótelep bővítéséhez szükséges Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja
2. megbízza Kláricz János polgármestert, hogy a projekttel kapcsolatos jognyilatkozatokat
megtegye és a szükséges dokumentumokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
4. napirendi pont:Döntés a Református Egyház kérelméről, „Támogatási szerződésben”
foglalt visszatérítendő támogatás összegéből adományként történő odaítéléséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, aDöntés a Református
Egyház kérelméről, „Támogatási szerződésben” foglalt visszatérítendő támogatás összegéből
adományként történő odaítéléséről. Kérte a Gazdasági Bizottság elnökét szíveskedjen a
bizottság véleményét tolmácsolni.
Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Református
Egyház kérelmét, és a Támogatási Szerződésben 4.000.000 Ft visszatérítendő támogatásból
2.000.000 Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként javasol megítélni a Református templom
felújítására.
Felolvasta Fadgyas István püspöki tanácsos 26 évvel ezelőtt írt levelét, melyet Földesi György
polgármester úrnak címzett.
Az önkormányzat akkor 40.000 Ft-tal támogatta az egyházakat. Tehát mind a két egyházat
támogatták a tanácsi rendszerben is, és később is.
Az egész település lakosságának nagy örömére szolgált, ahogy a hamarosan 100 éves templom
ilyen szépen megújult.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a Gazdasági Bizottság elnökének tájékoztatását.
A 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítélését a maga részéről is maximálisan
támogatja.
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Pap-Szabó Katalin jegyző: Szükséges a forrás megjelölése, és a visszatérítendő 2.000.000 Ft
visszafizetésének a határidejét is meg kell határozni.
Kláricz János polgármester: A jövő évre vonatkozóan már tett egy komoly anyagi vállalást az
önkormányzat, mert a piac épülete beruházáshoz szükséges saját erőt hozzátette.
Javasolja, hogy a későbbiekben gondolkodjanak el azon, hogy van az önkormányzatnak egy
viszonylag nagy értéket képviselő bérleményben lévő szántó területe, és van egy Ady Endre
utcai épülete, amit értékesíteni szeretnének.
Sajnos Bucsán az Ady Endre utcai ingatlant 14 millió forintért nem fogja tudni az önkormányzat
eladni. Át kellene gondolni, és megfelelő piaci árra felértékeltetni. A földterületet biztosan el
fogja tudni adni az önkormányzat.
A döntést meghozó képviselő-testületnek nem lenne semmi szégyenkezni valója, a bérleti
díjként már megfelelő összeg befolyt.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy a Gazdasági Bizottság elnöke és a jegyzőtegyen
javaslatot a Református Egyház 2.000.000 Ft-tal történő támogatására a forrás megjelölésére,
illetve a másik 2.000.000 Ft visszafizetési határideje pedig november 30. napja legyen.
Kláricz János polgármester:Megköszönte a hozzászólásokat. Szavazást rendel el.
Faluházi Sándor képviselő: Bejelenti érintettségét, és kéri a szavazásból való kizárását, mivel a
Református Egyháznál gondnok tisztségviselő.
A képviselők egyhangúlag egyetértettek.
Kláricz János polgármester:Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
Faluházi Sándor képviselő szavazásból történő kizárásával egyetért, mivel a Református
Egyház gondnoka.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
97/2018.(IX.27.) Képviselő-testület határozat
Döntés Faluházi Sándor képviselő szavazásból történő kizárásáról,
a Református Egyház támogatása napirendnél
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Faluházi Sándor bejelentését
érintettségéről elfogadja, és a szavazásból kizárja a Református Egyház Támogatási
szerződésben foglalt 4.000.000 Ft visszafizetéséből 2.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás megítélése napirendnél.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
a Református Egyház kérelmét elfogadja, és Támogatási Szerződésben foglalt visszatérítendő
támogatás összegéből 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást megítél.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagjából szavazásban részt vesz
4 tag, a szavazás aránya: 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
98/2018.(IX.27.) Képviselő-testület határozat
Döntés a Református Egyház támogatásáról, Támogatási szerződésben foglalt
visszatérítendő támogatás összegéből adományként történő odaítéléséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Református Egyház
kérelmét, és támogatja, hogy aTámogatási Szerződében rögzített a református templom
felújítására nyújtott 4.000.000 Ft visszatérítendő támogatásból 2.000.000 Ft-ot Bucsa
Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásként adományozzon a Református
Egyháznak.
A 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás fedezetét Bucsa Község Önkormányzata a
2018. évi költségvetésében elkülönített Tartalék terhére biztosítja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2.000.000 Ft vissza térítendő
támogatás visszafizetési határidejét 2018. november 30. napjáig határozza meg.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Tájékoztatás Dr. Szabó Miklós ügyvéd megbízási szerződésével
kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának meghatározására javaslattételt.
Megkérte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság
véleményéről.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság javaslattal él a
képviselő-testület felé, hogy nem szükséges Dr. Szabó Miklós ügyvéddel szerződést kötni.
A Gazdasági Bizottsági ülésen nem állt rendelkezésre a legfrissebb szerződés, amit 50.000 Ft+
áfa havonta.
Ezt nem kapták meg a képviselők sem. Jelen pillanatban nem látható minden szerződés.
Nem javasolja, hogy egy kétezer fős település önkormányzata állandó ügyvédet alkalmazzon,
mert erre nincs is pénz.
Mivel a szerződésekből azt a példányt kapták meg a képviselők, amely 100.000 Ft-os a havi
díj, és nem kapták meg az 50.000 Ft-os havi díjas szerződést, ezért nem lehet tisztán látni.
Kláricz János polgármester: A módosítás július hónapban történt, a 100.000 Ft havi díj csökkent
50.000 Ft-ra.
Ha a testület úgy dönt, hogy nem szükséges az ügyvéd bevonása, akkor tiszteletben tartja,
elfogadja, és csak eseti jelleggel fog az önkormányzat ügyvédet fogadni.
Földesi Györgyné képviselő: Az önkormányzat a jogi ügyeinek intézésére 2016. december 1jével kötött szerződést Dr. Szabó Miklós ügyvéddel. A megbízó a megbízottat megbízza a jogi
ügyek intézésére. Tudomásul veszi a megbízó, hogy eseti jelleggel a megbízott külön díjat is
felszámolhat.
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Kláricz János polgármester: Nem volt ilyen eset.
Földesi Györgyné képviselő:Kicsit zavaros is ez az ügy, de azt javasolja, hogy ne kérjen állandó
ügyvédet az önkormányzat.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A szerződést felmondani a szerződésben foglaltak szerint lehet,
olyan határidővel, ahogyan az a szerződésben ki van kötve.
Kláricz János polgármester: Elfogadja a javaslatot, és a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
Megköszönte a hozzászólásokat, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzata és Dr. Szabó
Miklós ügyvéd között megkötött megbízási szerződést az önkormányzat a szerződésben foglalt
határidővel mondja fel.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
99/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás Dr. Szabó Miklós ügyvéd megbízási szerződésével kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Dr.
Szabó Miklóssal megkötött szerződést haladéktalanul, de a szerződésben meghatározott
határidő szerint mondja fel.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: "Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése" című és TOP-1.4.1-16-BS12017-00006 azonosítószámú projekt beszerzéseinek lebonyolítása és közbeszerzési eljárás
megindítása tárgyában(előkészítés, tervezési feladatok, közbeszerzési szakértői feladatok
ellátása)
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a "Bucsa napközi
otthonos óvoda fejlesztése" című és TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosítószámú projekt
beszerzéseinek lebonyolítása és közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában(előkészítés,
tervezési feladatok, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása).
A 2018. május 3. napján meghozott 39/2018.(V.3.) KT határozatot, a 40/2018.(V.3.) KT
határozatot, és a 41/2018.(V.3.) határozatot a képviselő-testületnek szükséges visszavonni.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a 2018.
május 3. napján meghozott- 39/2018.(V.3.) KT határozat, 40/2018.(V.3.) KT határozattal,
41/2018.(V.3.) KT határozattal meghozott döntéseit visszavonja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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100/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
TOP óvoda közbeszerzési határozatainak hatályon kívül helyezéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 3. napján meghozott39/2018.(v.3.) KT határozat, 40/2018.(V.3.) KT határozattal, 41/2018.(V.3.) KT
határozattal meghozott döntéseit visszavonja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: A képviselő-testület határozatban hoz döntés a TOP-1.4.1-16-BS12017-00006 azonosító számú „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése” (5527 Bucsa,
Kossuth tér 9. hrsz.:303;307)elnevezésű projekt építési beruházásánakkivitelezésére történő
közbeszerzési eljárás megindításáról.
A képviselők egyetértettek.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
egyetért a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosító számú „Bucsai Napközi Otthonos
Óvoda fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307)elnevezésű projekt építési
beruházásánakkivitelezésére közbeszerzési eljárás megindításával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
101/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosító
számú „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9.
hrsz.:303;307) elnevezésű projekt építési beruházásának kivitelezésére közbeszerzési eljárást
indít a kivitelező kiválasztására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. §
(2) bekezdése szerint.
Az eljárással kapcsolatosan a képviselő-testület Bucsa Község Önkormányzatának 68/2017
(VIII.24.) számú Közbeszerzési Szabályzatának 4.1. pontja alapján Kláricz János
polgármesterre ruházza az alábbi jogköröket:
- ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása,
Felelős: Kláricz János - polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester:Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
egyetért a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosító számú „Bucsai Napközi Otthonos
Óvoda fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307) tárgyú közbeszerzési eljárásban
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaival – Dr. Stumpf Csapó Ágnes, Kovács Zsolt, Kiss
Zoltán – egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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102/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési bíráló bizottság felállításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307)tárgyú közbeszerzési eljárással
kapcsolatban Közbeszerzési Bíráló Bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket
bízza meg:
- Dr. Stumpf Csapó Ágnes – Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező
felelős, akkreditált közbeszerzési tanácsadó (Lajstromszáma:00302) - bizottság elnöke
- Kovács Zsolt – Közbeszerzés tárgya szerint szakértelemmel rendelkező okleveles
építészmérnök, - bizottság tagja
- Kiss Zoltán – Közbeszerzés tárgya szerint szakértelemmel rendelkező okleveles
közgazdász – bizottság tagja
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárás elbírálással kapcsolatosan történik, a
megvalósulást követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: A következő döntés a közbeszerzési eljárásban felkérendő
ajánlattevők köréről szól.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a „Bucsai
Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése”tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése szerint, egyidejű
ajánlattételre a következő szervezeteket hívja meg:East-West Invest Kft.; 13937650-2-04; 5600
Békéscsaba, Batthyány utca 14., Blaskó és Társa Bt..; 20851578-2-04; 5520 Szeghalom,
Hunyadi út 1., El-Co Tech Kft. 10756056-2-13; 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11. Blaskó
György ev.; 44449731-2-24; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 31/1., Amalfi Hungária Kft.;
24332358-2-16; 5081 Szajol, Fő út 20.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
103/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosító számú projekt közbeszerzési
eljárásában felkérendő ajánlattevők köréről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307)tárgyú közbeszerzési eljárás
lefolytatásához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése
szerint, egyidejű ajánlattételre a következő szervezeteket hívja meg:
- East-West Invest Kft.; 13937650-2-04; 5600 Békéscsaba, Batthyány utca 14.,
- Blaskó és Társa Bt..; 20851578-2-04; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 1.
- El-Co Tech Kft. 10756056-2-13; 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
- Blaskó György ev.; 44449731-2-24; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 31/1.
- Amalfi Hungária Kft.; 24332358-2-16; 5081 Szajol, Fő út 20.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását.
A Közbeszerzési Szabályzat módosítását az elektronikus közbeszerzés szabályainak rögzítése
tette szükségessé.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés és hozzászólás nem volt.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
elfogadja Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
104/2018.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.számú mellékletben foglalt tartalommal
jóváhagyja Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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1.SZÁMÚ

Bucsa Község Önkormányzata
5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520.
E-mail: bucsa@bucsa.hu

BUCSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZBESZERZÉSI
SZABÁLYZATA

Jóváhagyta: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 104/2018.(IX.27.) Kt. határozattal
Hatályba lép: 2018. szeptember 28.
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MELLÉKLET

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

1.

A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben
(a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – összhangban a
vonatkozó jogszabályokkal – meghatározza a közbeszerzési eljárások előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az Önkormányzat nevében eljáró,
illetve az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások
dokumentálási rendjét.
A Szabályzat az általánosságban követendő belső eljárásrendet határozza meg, a konkrét
közbeszerzési eljárások lefolytatása során a Kbt-ben és a végrehajtására alkotott más
jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.
2.

A Szabályzat hatálya

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed Bucsa Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat), Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és Bucsa
Község Önkormányzata fenntartásában működő intézmények (a továbbiakban: Intézmények)
beszerzéseire.
3.

A közbeszerzési eljárások előkészítése, tervezése, közzététel

3.1.

Közbeszerzési terv

A Kbt. 32. § (1) bekezdésének előírása folytán a Szabályzat hatály alá tartozó
ajánlatkérők kötelesek a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves összesített
közbeszerzési tervet készíteni, amelyet legalább 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv
nyilvános.
3.2.

Éves statisztikai összegzés

A 40/2015. (XI.2.) MvM r. 40. § (1) értelmében a Szabályzat hatály alá tartozó
ajánlatkérők kötelesek a rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést
készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldeni a
Közbeszerzési Hatóságnak.
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3.3.

Közzétételi szabályok

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó ajánlatkérők a Kbt. 43. §-ban meghatározottak
szerint kötelesek a 43. § (1) bekezdésben meghatározott adatokat, információkat,
dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, az
EKR-ben, haott a közzététel nem lehetséges, akkor a saját honlapjukon – ha saját honlappal
nem rendelkeznek, abban az esetben az Önkormányzat honlapján (www.bucsa.hu) –
közzétenni.
3.4.

A közbeszerzési eljárások előkészítése

A becsült érték meghatározásáról, ezáltal a közbeszerzési kötelezettség és az eljárási
rezsim előzetes felméréséről, illetve a műszaki leírás elkészítéséről a polgármester által kijelölt
ügyintézők gondoskodnak.
Az Önkormányzat és a Hivatal konkrét közbeszerzési eljárásainak előkészítő feladatait
(szakmai előkészítő tevékenység, adminisztrációs feladatok) a polgármester által felkért,
legalább 3 tagú Előkészítő Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) látja el.
A Munkacsoportnak minden esetben tagjai:
- pénzügyi előadó;
- műszaki előadó (adott esetben);
- intézményi célú beszerzés esetén az érintett Intézmény vezetője (adott
esetben);
- az Önkormányzat által megbízott, a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező külső szakértő (adott esetben);
- - az Önkormányzat által megbízott, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező
külső szakértő (adott esetben).
A Munkacsoportnak tagja lehet:
- a jegyző vagy a Hivatal más munkatársa;
- a Képviselő-testület tagja;
- a Képviselő-testület által létrehozott bizottság külsős tagja.
3.4.1. A Munkacsoport munkája:
A Munkacsoport feladatai:
- a felhívás és a dokumentáció tervezeteinek előkészítése;
- a tervezeteknek a döntéshozó elé terjesztése
- az elfogadott felhívás közzététele a lebonyolító útján vagy közvetlenül.
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A Munkacsoport munkájáról – szükség esetén – jegyzőkönyv készül, amelynek
elkészítése a titkársági előadó feladata. A Munkacsoport tagja tevékenységükért a
polgármesternek tartoznak felelősséggel.
4.

A közbeszerzési eljárások lefolytatása

4.1.

A felhívás elfogadása

A Munkacsoport által előkészített felhívás elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. A
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetében a Képviselőtestület egyedi döntéssel a polgármesterre ruházhatja át a felhívás elfogadásának és az eljárást
lezáró döntés meghozatalának jogkörét.
4.2.

A felhívás közzététele és az ezt követő eljárási cselekmények

A felhívás elfogadását követő közzétételéről, megküldéséről és az ezt követő, a Kbt-ben
előírt eljárási cselekményekről (pl. dokumentáció átadása, hozzáférhetővé tétele az
ajánlattevőknek, kiegészítő tájékoztatás megadása, ajánlatok bontása, hiánypótlás,
felvilágosítás vagy indokolás előírása, stb.) a jelen Szabályzat 5. fejezetében meghatározott
személy(ek) köteles(ek) gondoskodni, azzal, hogy ezen cselekményekről a Képviselő-testületet
(átruházott jogkör esetén a polgármestert) az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően
tájékoztatni kell.
Kivételt képez a fenti szabály alól a felhívás esetleges módosítása, valamint az előzetes
vitarendezés, amelyek kérdésében a felhívást elfogadó Képviselő-testület (vagy polgármester)
jogosult dönteni.
4.3.

Az ajánlatok bírálata

A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti
szakértelemmel rendelkező, legalább 3 tagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak
a (hiánypótlást, a felvilágosítás vagy indokolás megadását követő) elbírálására és értékelésére.
A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az
ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és
döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult személy vagy testület
részére. A bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezhetik
a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
A Kbt. 27. § (5) bekezdése folytán az eljárást lezáró személy nem lehet a bírálóbizottság
tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező
személyt delegálhat a bírálóbizottságba.
4.3.1. Amennyiben az eljárást lezáró döntés meghozatalára a jelen Szabályzat szerint a
Képviselő-testület jogosult, abban az esetben a bírálóbizottság 3 tagból áll, akiket a Képviselőtestület bíz meg. A bírálóbizottság 3 tagú, melynek tagjai felsőfokú végzettségűek és a Kbt. 27.
§ (3) által megkívánt szakértelemmel rendelkezzenek. Amennyiben az eljárás lebonyolítására
külső szakértő igénybevételére kerül sor, abban az esetben a fenti létszámon belül a külső

19

szakértő minden esetben tagja a bírálóbizottságnak. A bizottság tagjainak megbízásakor meg
kell nevezni a bizottság elnökét.
4.3.2. Amennyiben az eljárást lezáró döntés meghozatalára a jelen Szabályzat szerint a
polgármester jogosult, abban az esetben a bírálóbizottság 3 tagból áll, akiket a Képviselőtestület bíz meg. A bírálóbizottság 3 tagú, melynek tagjai felsőfokú végzettségűek és a Kbt. 27.
§ (3) által megkívánt szakértelemmel rendelkezzenek. Amennyiben az eljárás lebonyolítására
külső szakértő igénybevételére kerül sor, abban az esetben a fenti létszámon belül a külső
szakértő minden esetben tagja a bírálóbizottságnak. A bizottság tagjainak megbízásakor meg
kell nevezni a bizottság elnökét.
4.4.

Az eljárást lezáró döntés meghozatala

Az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult. A Kbt. 27. § (5)
bekezdése alapján testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell alkalmazni.
A jelen Szabályzat 4.1. pontja szerinti jogkör-átruházás esetében az eljárást lezáró
döntést a polgármester hozza meg.
4.5.

Az eljárást lezáró döntés közlése, a szerződés megkötése, tájékoztató közzététele

Az eljárást lezáró döntést a jelen Szabályzat 5. fejezetében meghatározott személy(ek)
a Kbt-ben meghatározottak szerint közlik az ajánlattevőkkel. A szerződés aláírását a
polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett végzi el. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót
a jelen Szabályzat 5. fejezetében meghatározott személy(ek) a Kbt-ben meghatározottak szerint
teszi(k) közzé.
4.6.

Elektronikus közbeszerzési eljárás

Az ajánlatkérő nevében az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) a
Hivatal Jegyzője jogosult a regisztrációra.
Az EKR-ben az ajánlatkérő nevében történő nyilatkozattételre, eljárási cselekmények
gyakorlására, közbeszerzési eljárás lefolytatására a Hivatal Jegyzője., illetve külső
közbeszerzési szakértő megbízása esetén –a szükséges jogosultságok hozzárendelésével,
megadásával – a külső közbeszerzési szakértő jogosult.
Az EKR-ben az ajánlatkérő eljárásához történő hozzárendelésről a polgármester jogosult
dönteni, illetve a külső közbeszerzési szakértő megbízása esetén a közbeszerzési eljárás
lefolytatására vonatkozó megbízást az EKR-ben az ajánlatkérő nevében történő teljes
közreműködésre történő felhatalmazásnak kell tekinteni.
A közbeszerzési eljárás EKR-ben történő lefolytatása esetén az előkészítés, bírálat és a
döntéshozatal a fentiek szerint történik, viszont annak EKR-ben történő rögzítése a Hivatal
Jegyzője, illetve külső közbeszerzési szakértő megbízása esetén a külső közbeszerzési szakértő
feladata.
5.

Az eljárás során hozott döntésekért felelős személyek, testületek

A jelen Szabályzatban meghatározott ajánlatkérők esetében a közbeszerzési terv
elkészítéséért a polgármester a felelős. A közbeszerzési terv elfogadásáról az Önkormányzat
esetében a Képviselő-testület, a Hivatal esetében a jegyző, az Intézmények esetében az adott
Intézmény vezetője dönt.
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A jelen Szabályzatban meghatározott ajánlatkérők esetében az éves statisztikai
összegzés elkészítéséért a jegyző a felelős.
A jelen Szabályzatban meghatározott ajánlatkérők esetében a Közbeszerzési Hatóság
által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, illetve a honlapon történő közzétételért a
jegyző, valamint a Hivatal informatikusa felelős.
A becsült érték meghatározásáért, illetve a műszaki leírás elkészítéséért a pénzügyi
előadó, illetve a polgármester által megbízott munkatársa a felelős.
A közbeszerzési eljárások előkészítő feladatainak elvégzéséért a Munkacsoport a
felelős.
A felhívás elfogadásáért és módosításáért – amennyiben az előterjesztett javaslathoz
képest eltérő tartalommal kerül elfogadásra – a Képviselő-testület felelős. Amennyiben a
Képviselő-testület ezen jogát a jelen Szabályzatban foglaltak szerint átruházta a polgármesterre,
abban az esetben az előző mondatban foglaltakat a polgármesterre kell megfelelően alkalmazni.
A felhívás közzétételéért – ideértve az esetlegesen szükséges hiánypótlással kapcsolatos
módosítások elvégzését is – valamint az ezt követő eljárási cselekményekért a Hivatalnak
közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott munkatársa, amennyiben pedig erre a célra
külső szakértő igénybevételére kerül sor, abban az esetben a külső szakértő a felelős.
Az előzetes vitarendezés során meghozott döntésekért a Képviselő-testület (átruházott
hatáskör esetén a polgármester) felelős.
Az ajánlatok bírálatáért a bírálóbizottság a felelős.
Az eljárást lezáró döntés meghozataláért – amennyiben az előterjesztett javaslathoz
képest eltérő tartalommal kerül elfogadásra – a Képviselő-testület felelős. Amennyiben a
Képviselő-testület ezen jogát a jelen Szabályzatban foglaltak szerint átruházta a polgármesterre,
abban az esetben az előző mondatban foglaltakat a polgármesterre kell megfelelően alkalmazni.
Az eljárást lezáró döntés Kbt-ben foglaltak szerinti közléséért a Hivatalnak
közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott munkatársa, amennyiben pedig erre a célra
külső szakértő igénybevételére kerül sor, abban az esetben a külső szakértő a felelős.
A szerződés megfelelő határidőben és az eljárást lezáró döntés szerinti tartalommal
történő aláírásáért a polgármester a felelős.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatónak a Kbt-ben foglaltak szerinti közzétételéért
a jegyző, amennyiben pedig erre a célra külső szakértő igénybevételére kerül sor, abban az
esetben a külső szakértő a felelős.
A megkötött szerződéssel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásáért a pénzügyi előadó
a felelős.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításának tárgyában
hozott esetleges döntésért az eljárást lezáró döntéssel egyező módon a Képviselő-testület
(átruházott jogkör esetében a polgármester) felelős.
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A közbeszerzési jogorvoslati eljárás kezdeményezése tárgyában hozott esetleges
döntésért az eljárást lezáró döntéssel egyező módon a Képviselő-testület (átruházott jogkör
esetében a polgármester) felelős.
A közbeszerzési eljárások dokumentálásával kapcsolatos feladatok ellátásáért a jelen
Szabályzat 7. fejezetében meghatározott személy(ek) a felelős(ek).
6.

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzése

A közbeszerzéseket, illetve a közbeszerzési eljárásokat a jegyző által megbízott belső
ellenőrzési feladatokat ellátó külső szakértő, a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó ajánlatkérők
működésének belső ellenőrzésére vonatkozó szabályoknak megfelelően.
7.

A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó ajánlatkérők közbeszerzési eljárásait a Kbt. 4648. §-ban foglaltak szerint, illetve a működésükre vonatkozó szabályok szerint kell
dokumentálni, illetve az iratokat ilyen módon kell megőrizni. Amennyiben a Kbt. és az
ajánlatkérő működésére vonatkozó szabály egymástól eltér, akkor a szigorúbb szabály szerint
kell eljárni a dokumentálás, illetve az irat megőrzése során.
A közbeszerzési eljárás előkészítése során a Hivatal titkársági előadójának
dokumentálnia kell a Munkacsoport által előterjesztett tervezetet.
Képviselő-testületi döntés esetén az ilyen döntések dokumentálására vonatkozó
szabályok szerinti személy kötelezettsége a dokumentálás.
Polgármesteri döntés esetében a Hivatalnak közbeszerzési eljárás lebonyolításával
megbízott munkatársa, amennyiben pedig erre a célra külső szakértő igénybevételére kerül sor,
abban az esetben a külső szakértő kötelezettsége a dokumentálás.
A bírálóbizottság munkája és döntése kapcsán a bírálóbizottság elnökének a
kötelezettsége a dokumentálás.
Az eljárás során elvégzett más cselekmény esetében az adott eljárási cselekmény
elvégzéséért felelős személy kötelezettsége a cselekmény megfelelő dokumentálása.
8.
A közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat nevében eljáró, illetve az eljárásba
bevont személyekre, szervezetekre vonatkozó közös szabályok
A Kbt. 27. § (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás
és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek a
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell
rendelkezniük.
8.1.

Összeférhetetlenség
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Az Önkormányzat a Kbt. 25. § (1) bekezdése alapján köteles minden szükséges
intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget, valamint a
verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.
Az összeférhetetlenségi szabályokat a Kbt. 25. §-a tartalmazza. Az Önkormányzat
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személy, szervezet írásban köteles nyilatkozni arról,
hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. szerinti összeférhetetlenség.
9.

Záró rendelkezések
A 68/2017 (VIII.24.) KT határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát

veszti.
Jelen szabályzat a 104/2018 (IX.27.) számú határozattal került elfogadásra, az
elfogadása más napján lép hatályba.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint az egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Bucsa, 2018. szeptember 28.

Kláricz János
polgármester

8. napirendi pont: Döntés a rendkívüli működési támogatás igénylése benyújtásáról
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény támogatása
érdekében
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a döntést a rendkívüli
működési támogatás igénylése benyújtásáról a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény támogatása érdekében.
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás levélben szólította fel Bucsa Község
Önkormányzatát, hogy a társulás likviditási képességének megőrzésével kapcsolatosan, egyben
a társulási megállapodásban rögzítettek alapján a Társulás által fenntartott Szeghalom Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Bucsai telephelye tekintetében 2018. január 1jétől felmerülő állami normatíva által nem fedezett kiadások fedezetét 2.929.344.- Ft-ot
önkormányzati hozzájárulásként fizesse meg.
Bucsa Község Önkormányzata ezen összeg tekintetében rendkívüli önkormányzati támogatás
igénylésére szeretne pályázatot benyújtani.
Az idei évben nem mondható el, hogy részletesen tájékoztatást kap az önkormányzat a szociális
intézmény ügyeiről, nem látja pontosan az önkormányzat, hogy mi a pontos helyzet.
A változásokat követően Szeghalomra került a könyvelés, más az intézményvezetői sturktúra.
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Juhász Sándor képviselő:Nem lehet felmérni, hogy Bucsa településnek mennyire lenne
kedvezőbb, ha önállóan végezné el ezt a feladatot? Régebben mindig azt mondták, hogy Bucsa
település termelt a legtöbbet.
Kláricz János polgármester: A jelenlegi szerkezetében igaz, hogyBucsánnincs hiány, de azt
vizsgálni kell, hogy minden szakmai feltételt le tudnak-e fedni, ha abucsai telephely önálló
lenne.
Pap-Szabó Katalin jegyző:Mivel társulásban látják el a feladatot, arra kell figyelni, ha a testület
a szociális feladatok ellátását önállóan szeretné végezni, akkor időben, december 31-ig meg
kell hozni erről a döntést, és jövőre minden feltételt meg kell teremteni a szakmai munkához.
Kláricz János polgármester: Most még van idő, át lehet gondolni ezt a témát. Azt is javasolja,
hogy hívják meg az intézményvezetőt.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy még az idén kerüljön napirendre a kiválás, és az
önálló működtetés.
Kláricz János polgármester: Egyetért. Megköszönte a hozzászólásokat. Most azonban kéri a
képviselőket, hogy hozzák meg a döntést, mivel testületi határozat meghozatala nélkül nem
nyújtható be a pályázat.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a rendkívüli önkormányzati
támogatás igénylése pályázat benyújtásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
105/2018.(IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés pályázat benyújtásáról rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a I. 10. pontban
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: Folyamatos
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
Kláricz János polgármester: Mivel javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület
átgondolja a szociális feladatok ellátásának formáját, ezért kérte a képviselőket,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a téma napirendre tűzésével.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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106/2018.(IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Javaslat egyeztető megbeszélésre
a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartásában
lévő Bucsa Idősek Napközi Otthona szociális feladatainak ellátásával kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületeúgy határoz, hogy a szociális feladatok
ellátásának jelenlegi rendjét felülvizsgálja.
A Képviselő-testület a 2018. novemberi soros ülésére meghívja a Szeghalom Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, és kéri, hogy számoljon be az
intézmény 2018. évi addigi működéséről.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2018. december 31.
10. napirendi pont: A katolikus templom felújítása támogatása kérelem megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, katolikus templom
felújítására érkezett kérelem megtárgyalását.
Mogyorósi Anikó képviselő asszony írásban fordult a képviselő-testülethez, a katolikus
templom felújítására az önkormányzat anyagi segítségét, azaz 2.000.000 Ft támogatást kért.
Faluházi Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottsági ülésen szándékosan nem szólt a
napirendhez, most azonban szeretné elmondani, hogy a református templom felújítására 53
millió forintot költöttek.
Nem zárkózik el a támogatástól, nyújtson segítséget az önkormányzat, javítsák meg a födémet,
viszont nem készült semmilyen felmérés arról, hogy mekkora költséget képvisel a beruházás.
Ilyen felmérésre szükség van. Azonban a komoly felújításra találni kell egy pályázati
lehetőséget. A 2.000.000 Ft csak valamilyen mértékű javításra elegendő.
Harmati Gyula képviselő: Véleménye szerint nem kellene összehasonlítani a két templom
felújítását, vagy a költségeket, a támogatásokat. Ez egy másik kérelem, elkülönülten kell a
döntést is meghozni.
Kláricz János polgármester:A két támogatás között nem kellene párhuzamot vonni.
Átmeneti megoldásként azt javasolja, hogy az önkormányzat méresse fel a katolikus templom
födémszerkezetének javítását, készüljön erre egy költségvetés, az ezzel járó kiadásokat fedezik,
illetve javasolja, hogy tartsák szem előtt azt, hogy előbb utóbb a templom látogathatóságát is
befolyásolhatja a födém mostani rossz állapota.
A felmérés költségét javasolja, hogy az önkormányzat fedezze. Egy tervezőt bízzon meg a
feladat ellátására. Mennyi építőanyagot, és milyen munkálatokat igényel a javítás.
Többszöri kísérlet is volt már a javításra.
Pap-Szabó Katalin jegyző Véleménye szerint a katolikus egyháznak kellene készíttetni egy
felmérést és nem az önkormányzatnak.
Földesi Györgyné képviselő: Jelenleg nem tud döntést hozni, mert nem tudja mi pontosan a
helyzet a katolikus templomban, azonban meg fogna nézni. Kicsit úgy érzi, hogy nincs alaposan
előkészítve ez a kérelem.

25

Kláricz János polgármester:Javasolja, hogy vegye le a képviselő-testület a napirendről a
kérelmet. A képviselő-testület tájékoztatásként tárgyalta a kérelmet, informálódni fog a
későbbiekben.
A katolikus templomnak is volt pályázata benyújtva, de sajnos ez nem került elbírálásra. Sajnos
nem folyt egyeztetés ezzel kapcsolatosan, ha korábban került volna sor a felújításra 50.000.000
Ft elegendő lett volna, most már azonban időközben 100 éves lett a templom, műemlékvédelem
alá kerül, ami sokkal szigorúbb szabályokhoz köti a felújítást.
Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e azzal, hogy a mai ülésen kerüljön le a napirendről
a katolikus templom felújításával kapcsolatos kérelem
A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a
katolikus templom felújítására érkezett 2.000.000 Ft-os kérelem lekerüljön a napirendről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
107/2018.(IX.27.)Képviselő-testületi határozat
Mogyorósi Anikó kérelme a katolikus templom felújításával kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi a napirendről Mogyorósi Anikó
önkormányzati képviselő azon kérelmét melyben a katolikus templom felújítását kéri.
A Képviselő-testület felkéri a Katolikus Egyházat, hogy a bucsai katolikus templom
födémszerkezetének felújítására készítsen részletes költségvetést, melyből a költségek
meghatározását követően megítélhető a szükséges támogatás mértéke.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Bucsa Község
Önkormányzat közötti megállapodással kapcsolatos tájékoztatás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és Bucsa Község Önkormányzata közötti megállapodással
kapcsolatos tájékoztatást.
A központi iskola felújítását nem befejezte be időben a vállalkozó, ezért a szeptember 3-i
iskolakezdés előtti héten az igazgató asszony jelezte, hogy meg kell oldani a tanulók
elhelyezését, ebben kérte az önkormányzat segítéségét.
A felső osztályos tanulókat a Bocskai utcai iskolában helyezték el, az ottani alsó osztályos
tanulók egy részét az óvodában, egy részét a közösségi ház helyiségeiben.
Eredti megállapodás szerint a KLIK a helyiségekért rezsi költséget fizet, bérleti díjat nem fizet.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy egységesen minden bérbeadott ingatlan esetén
50.000 Ft/+ áfa/hónap összegben határozzák meg az ingatlanok bérleti díját. A testület legyen
tekintettel arra, hogy egy újonnan felújított általunk még nem használt ingatlant is bérbeadunk,
és a rezsiköltségek megfizetésén túl egyéb kiadásai is keletkeznek az önkormányzatnak.
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Faluházi Sándor képviselő: Egyetért az előtte felszólalóval, javasolja a bérleti díj szerződésbe
történő beépítését.
A képviselők egybehangzóan egyetértettek.
Kláricz János polgármester:Összegezve az elhangzottakat, elmondja, hogy a szerződés már
elkészült, de jelen módosító javaslatot mindenképpen beépítik a szerződésbe, és a szerződés
szerinti díjat az önkormányzat le is számlázza a KLIK-nek.
Megkérdezte, van-e még kérdés, hozzászólás? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte
a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ a központi iskola felújítása ideje alatt a tanulók Közösségi Ház és
a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda helyiségeiben való elhelyezése ellentételezésként a
rezsidíjakon felül 50.000 Ft+ áfa / hó bérleti díjat határoz meg.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
108/2018.(IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Bucsa Község Önkormányzat közötti
megállapodással kapcsolatos döntés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és Bucsa Község Önkormányzata közötti ingatlanhasználati
megállapodást és úgy határoz, hogy a Bucsa, Kossuth u. 61. szám alatti központi iskola
felújításának idejére használatba adja a Közösségi Ház (5527. Bucsa, Kossuth u. 37.) Bucsa
Község Napközi Otthonos Óvoda (5527. Bucsa, Kossuth tér 9.) ingatlant, melynek használatért
a rezsiköltséget, és 50.000 Ft+áfa/hónap bérleti díjat állapít meg.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Földesi Györgyné képviselő:Szeretné elmondani, hogy Lévai Jánossal folytatott beszélgetésből
azt szűrte le, hogy a polgármester úr azt mondta, hogy a képviselők leszavazták őt az Idősek
Otthona létrehozásában.
Kláricz János polgármester az ülésen felhívja Lévai Jánost.
Kláricz János polgármester: Felhívja Lévai Jánost, mert ezt le kell tisztázni. Megkérdezi tőle,
hogy mondott-e olyat, hogy a képviselők leszavazták az idősotthon létrehozását? Azaz volt
ilyen előterjesztése, mint polgármesternek, és a képviselők leszavazták?
Lévai János (telefonban): Találkoztam az egyik képviselő asszonnyal, és beszélgettünk, hogy
mit kellene Bucsán létrehozni. Mondta, hogy nagyon jó lenne egy idősotthon. Nagyon sokan
más településre kerülnek. Jó lenne Bucsán is ha támogatnák. Azt mondta, hogy a képviselők
támogatnák.
Amikor idejött Bucsára megkérdezte a polgármester urat, aki azt mondta, hogy nem kap elég
támogatást. Neked is volt ilyen gondolatod, de Bucsán nem lenne annyi személy, hogy fent
lehessen tartani. Én ezt mondtam a képviselő asszonynak.
Kláricz János polgármester: Rész félreértések történtek.
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Az intézményi struktúra a mostani finanszírozással nem fenntartható.
Lévai János: Nem érzem azt, hogy bármit mondtam volna, amivel megbántottalak volna.
Azt kértem, hogy a testület is támogassa, ha van ilyen ötlet van.
Volt már ilyen ötlete a testületnek, de a polgármester ellenezte.
Nem tud erről, ez a testület dolga, nagyon jó lenne az idősotthon.
Kláricz János polgármester: Alapvetően az a probléma, hogy ez az intézményi struktúra ebből
a mostani finanszírozásból nem fenntartható.
Megköszönte a beszélgetést.
Földesi Györgyné képviselő:Meg van, igen, ezt mondta.
Kláricz János polgármester: Azt mondtam, hogy nem kapok elég támogatást, nem
üzemeltethető megfelelően.
Földesi Györgyné képviselő: Azt kérte a Lévai János, hogy támogassa a képviselő-testület az
idősotthon létrehozását. A maga részéről többször is felvetette már az idősotthon létrehozását.
Harmati Gyula képviselő: Ez döntetlen lett, elhangzott, hogy nem kap támogatást, de a
támogatás nem a képviselő-testület támogatására értendő, hanem állami támogatásra.
Földesi Györgyné képviselő:Azt szeretné kérni, hogy beszéljenek erről, többször felvetette már
ezt a témát, de azt mondták, hogy nem lehet. Pedig nagyon jó lenne, ha tudnának csak egy lépést
tenni. Ha csak átmenetileg ott ápolnának embereket.
A Gazdasági Bizottsági ülésen már tájékoztatta a képviselőket a Közmunkaprogram keretében
folytatott ellenőrzéséről. Szeretné ezt a témát áttenni a következő testületi ülésre.
Nagyon komoly problémákat vetett fel.
Kért a polgármester úrtól egy anyagot, de amit kapott, az az volt ami tavaly decemberben
készült. Külön nem szavazták meg a gyümölcsfát sem. Szerette volna bemutatni, hogy mi
valósult meg. Semmi nem valósult meg.
Kláricz János polgármester:Azért az teljesen ebben a formában nem igaz, hogy nem valósult
meg semmi.
Földesi Györgyné képviselő: Az önkormányzat 10.000.000 Ft-ért gyümölcsfát vett. Ezt külön
nem szavazták meg a képviselők.
Kláricz János polgármester: A képviselő-testület egészében elfogadta a közmunkaprogramot,
Minden évben maga a program van beterjesztve. A munkaügyi központ így kéri.
Földesi Györgyné képviselő: Az lett a vége, hogy a polgármester úr azt mondta, hogy a
közmunkaprogram összeállítását vegye át vagy a képviselő-testület, vagy a bizottság.
Az volt rá a válasz, hogy a polgármester úr fizetését is csökkentik.
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Klárcz János polgármester: A kritikát meg lehet fogalmazni, összességében a
közfoglalkoztatásra az önkormányzat, az apparátus nem elegendő. Számon kérhető lenne 150
ember, ha lenne 5 munkavezető, akkor számon lehetne kérni.
Harmati Gyula képviselő:Az iskolával megkötött megállapodás napirendhez kapcsolódóan
kérte, hogy a következő ülésre hívják meg az igazgató asszonyt, és azokat a kérdéseket tegyék
fel, amire igazán ő tud válaszolni.
Kláricz János polgármester: Egyetért, a következő ülésre hívják meg az iskola igaztóját.
Mivel a 12. napirendi pont: A 2018. évi közmunkaprogramról szóló tájékoztatás részletes
megbeszélést igényel, amihez írásos anyag is fog készülni a mai ülés napirendjéről javasolja
levenni.
A napirendet a következő testületi ülésre javasolja napirendre tűzni.
Kéri, hogy ezt fogadják el a képviselők.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2018. évi
közmunkaprogramról szóló tájékoztatás napirendet levételével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
109/2018.(IX.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2018. évi közmunkaprogramról szóló tájékoztatás
napirendről történő levétele
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi közmunkaprogramról
szóló tájékoztatás a 2018. szeptember 27-i ülése napirendjéről leveszi, és a soron
következő ülés napirendjére tűzi.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselő ülésen való aktív részvételét, és az
ülést 18,30 órakor bezárta.
kmf.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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