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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 

624-18/2012. iktatószám 

18. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án (hétfőn) 

délután 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester 

Zoltán, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó, Zsombok Gyuláné 

pénzügyi főmunkatárs 

  

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, valamint Dr. 

Nagy Éva körjegyzőt, Zsombok Gyuláné és Balázs Ferencné pénzügyi munkatársakat. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, javasolta, hogy a meghívóban 

kiadott napirendi pontok egészüljenek ki további két napirendi ponttal, így a „Bejelentések” 

napirend a 4. napirend lenne. 

 

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése zárszámadásának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./   Döntés Majoros Gyula Prémium Évek programban való részvétele határidejének 

módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ A Békés Megyei Vízművek Zrt. támogatási igényéhez történő hozzájárulásról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Bejelentések 

  

Megkérdezte a képviselőket, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek 

észrevétele, kérdése?  

 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

zárszámadása elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot Bucsa Község 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadása elfogadása. 

 

Elmondta, hogy az írásban kiküldött anyagot a képviselők megkapták.  

 

Az anyagot a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét, szíveskedjen 

elmondani a bizottság véleményét Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

zárszámadásával kapcsolatosan. 

 

Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadta Bucsa Község 

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadását, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja.  

 

Kláricz János polgármester: Megérkezett a független könyvvizsgálói szakértői jelentés, amely 

elfogadásra érdemesnek találja, az anyagot minden kritériumnak megfelel. 2012. április 30-ig 

lenne lehetőség a zárszámadás elfogadására, de ismerve a települést fenyegető helyzetet az 

ÖNHIKI pályázat szakmai elbírálásához a teljes komplett anyag benyújtásához a zárszámadás 

elfogadása is szükséges.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A hajtó és kenő anyagokkal túllépet, lett az előre 

meghatározott keret a jövőben jobban oda kell figyelni erre. 

 

Kláricz János polgármester: Ezen a területen fokozottabban oda kell figyelni arra, hogy az 

előre tervezett költség elegendő legyen. Az idei évben is a teljesítés lett alapul véve a 

költségvetésben, ami azt jelenti, hogy a belvízpénzek figyelmen kívül hagyásával, 

valamennyivel meghaladja a 6 000 000 Ft-ot a forráshiány és ez a forráshiány csökkent az 

előző évhez képest. A könyvelés a napokban elindul és már látható lesz, hogy az első 

negyedévben tartható a 2011 év. A költségvetés elfogadásakor a 2011. év lett alapul véve az 

idei évben. Ahhoz mérten kell a teljesítéseket figyelembe venni. A könyvelést követően 

látható lesz, hogy milyen irányba megy el a teljesítés.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Bele kéne kalkulálni, hogy az üzemanyag és a kenő anyagok 

árra növekszik és önhibánkon kívül is nagy differencia lesz a 2011. évhez képest.  

 

Kláricz János polgármester: Ennek a kezelését úgy lehet megoldani, hogy magát a futást kell 

csökkenteni. Az látszik, hogy az előző évekhez képest a futás is növekedet a 2010 évhez 

képest változás volt az, hogy az iskola az elkészített kiküldetési rendelvényeken nem 

térítéskötelesen van feltüntetve, hanem az önkormányzat kenőanyag kiadásait emészti fel.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Meg kéne fontolni egy alternatív hajtású gépjármű 

beszerzésének lehetőségét pályázaton keresztül. Mivel körjegyzőségben vagyunk igaz nem 

nagy hatótávolságúak ezek a gépjárművek, de a körjegyzőségen belül sem nagyok a 

távolságok.  
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Kláricz János polgármester: Jelenleg 2 500 000 és 3 000 000 Ft között van egy alternatív 

hajtású gépjármű, ami 4 fő szállítására alkalmas. Mindenféleképpen pályázat függő lenne egy 

ilyen alternatív hajtású gépjármű beszerzése. 

 

Most ugyan azt a gépparkot használja az önkormányzat, mint azt megelőzően. Az egyik 

gépkocsi a FORD közel 700 000 km futás teljesítmény van benne. Nyílt egy 100%-os 

finanszírozási pályázati lehetőség, amiben 6 500 000 Ft hívható le melynek benyújtási 

határideje 2012. május 2. A jelenlegi gépkocsinak nagyban megnőtt a karbantartási költsége, 

amit a közel 700 000 km okoz. A bekért ajánlatok alapján a 6 500 000 Ft fedezné a teljes 

költséget, amiből egy kilenc személyes kisbusz vásárlása történhet.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi munkatárs: A független könyvvizsgálói jelentésben szerepel 

31 454 000 Ft tartalék összeg. Ez tartalmazza az előző év pénzmaradványának a 

visszaforgatását valamint az ez évi bankszámla egyenleg az intézményeknél, a pénztári 

pénzkészlet korrigálva a kiadásokkal, amint látszik elég sokrétű és bonyolult az összetétele. 

 

Juhász Sándor képviselő: A GEOTHERM Kft illetve a VÉBU részesedésünk eladásra kerül a 

többi tulajdonos részére?  

 

Kláricz János polgármester: Az ajánlat meg is történt az ügyvezető úr jelezte, hogy hamarosan 

közgyűlés lesz az üggyel kapcsolatosan. Keres, befektetőt a tulajdonrész megvásárlására 

ugyanis ők nem kívánnak élni a vételi szándékkal. 

 

Menet közbeni egy vizsgálat során kiderült, hogy a Kft. vissza tudta igényelni az áfá-t. Ennek 

a visszaigényelt áfának a sorsa a soron következő közgyűlésen kerül megvitatásra. Ebből az 

összegből az önkormányzat felé fennálló tagi kölcsönt kéne törleszteni véleménye szerint.  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, aki Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

zárszámadását elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

7/2012.(IV.3.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzatának 2011. évi zárszámadásáról 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi zárszámadásról a következő 

rendeletet alkotja: 

 

 

 

1.§ 
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(1) A Képviselő-testület a 2011. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 535.657 eFt-ban, 

kiadási főösszegét 531.899 eFt-ban állapítja meg, mérleg főösszege: 509.446 eFt. 

 

2.§ 

   

Pénzmaradvány 

 

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát 43.074 eFt-ban állapítja meg, ebből feladattal  

        terhelt 43.074 eFt, szabad pénzmaradvány - Ft. 

 

3.§ 

 

(1) Az 1. sz. melléklet az egyszerűsített mérleget tartalmazza. 

(2) A 2. sz. melléklet a könnyviteli mérleget tartalmazza, a 3. sz. melléklet a bevételek és 

kiadások alakulását tartalmazza.  

(3) A 4. sz. melléklet a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat tartalmazza 

mérlegszerűen.  

(4) Az 5. sz. melléklet a részletes összesített költségvetési beszámolóját tartalmazza.  

(5) A 6. sz. melléklet a kiadásokat szakfeladatonként tartalmazza.  

(6) A 7. sz. melléklet a bevételeket tartalmazza szakfeladatonként.  

(7) A 8. sz. melléklet az egyszerűsített pénzmaradványt tartalmazza.  

 

4.§ 

 

              A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevétele és kiadása 

 

(1) A 9. sz. melléklet a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda részletes kiadásait tartalmazza, a 9/a. sz. melléklet ezen intézmény 

bevételeit tartalmazza.  

5.§ 

 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit 

 

(1) A 10. sz. melléklet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége részletes kiadásait, a 10/a. sz. melléklet a körjegyzőség bevételeit 

tartalmazza.  

6.§  

 

Felhalmozási, felújítási kiadások 

 

(1)  A 11. sz. melléklet az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásainak alakulását 

tartalmazza. A 11/a. sz. melléklet Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi felújítási 

kiadásainak alakulása feladatonkénti megoszlását tartalmazza.  

 

7.§ 

 

Az önkormányzat vagyona 

 

(1) A 12. sz. melléklet kimutatás az önkormányzat vagyonáról. 

 



 5 

(2) A 13. sz. melléklet a nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeinek 

kimutatását tartalmazza 2011. évben. 

 

(3) A 14. sz. melléklet Tájékoztató adatok a 2011. évi bevételek és kiadások alakulásáról. 

 

(4) A 15. sz. melléklet a Tájékoztató a folyószámlahitel alakulásáról 2011. évben. 

 

8.§ 

 

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete többéves kihatással járó 

döntéseinek számszerűsítését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

                                                             9.§ 

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat közvetett 

támogatásairól készített kimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

10.§ 

 

Létszám adatok 

 

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évre összesített 

közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám- előirányzat az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

a) átlagos statisztikai állományi létszám- átlaglétszám: 62 fő 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 63 fő 

 

(2) Közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 35 fő. 

 

                                                              11.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

Bucsa, 2012. április 2. 

   

  Kláricz János       Dr. Nagy Éva 

  polgármester                    körjegyző  

 

Kihirdetve: Bucsa, 2012. április 3. 

           Dr. Nagy Éva 

                                                        körjegyző  

 

2. napirendi pont: Döntés Majoros Gyula Prémium Évek programban való részvétele 

határidejének módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Majoros Gyula 

Prémium Évek programban való részvétele határidejének módosítást. Elmondta, hogy a 

módosításra jogszabályi változások miatt van szükség. Majoros Gyula határozott idejű 

kinevezése a Prémium Évek Programban 2012. március 1. napjától határozott időre 2015. 

június 12. napjára módosul.  
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki hozzájárul 

Majoros Gyula Prémium Évek programban való részvétele határidejének módosításához. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

34/2012.(04.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Majoros Gyula Prémium Évek programban való részvétele 

határidejének módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja Majoros Gyula 

köztisztviselő 2010 évben hatályos nyugdíjtörvény szerint készült Prémium évek 

programban való részvételével kapcsolatos kinevezését. 

Jogszabály változás miatt „A társadalombiztosításról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

alapján, és a prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról 

szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján Majoros Gyula határozott idejű kinevezése a 

Prémium Évek Programban 2012. március 1. napjától határozott időre 2015. június 12. 

napjára módosul.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. napirendi pont: A Békés Megyei Vízművek Zrt. támogatási igényéhez történő 

hozzájárulásról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Békés Megyei 

Vízművek Zrt támogatási igényéhez történő hozzájárulásról.  

 

A Társaság 2012. évre vonatkozóan készíti a 2012. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás 

támogatás igényléséhez a pályázati anyagot. 

A pályázati feltételek alapján Bucsa Község jogán is lehetőség van pályázatot benyújtani. A 

pályázat benyújtásának határideje 2012. április 13.  

A pályázathoz a különböző számítások mellett számos az Önkormányzat által kitöltött 

nyilatkozatokat is csatolni kell. Ezen nyilatkozat mintákat, és a testületi határozatot kell az 

önkormányzatnak a határidőig a Vízművek rendelkezésére bocsátania.  

A pályázatnál Ecsegfalva Község települése a gesztor település.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki hozzájárul a 

Békés Megyei Vízművek Zrt támogatási igényéhez az ivóvíz fajlagos ráfordításainak 

ellentételezésére benyújtandó pályázat beadásához. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

      35/2012.(04.02.) Képviselő-testületi határozat 

 A Békés Megyei Vízművek Zrt. támogatási igényéhez történő hozzájárulásról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 

által a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításának 

ellentételezésére benyújtandó támogatási igényével egyetért. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges 

nyilatkozatokat aláírja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Dr. Nagy Éva körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Bejelentések 

 

Biró Endre képviselő: Minden alkalommal elhangzik a játszótéri probléma, ahol vissza kellett 

volna szegelni egy lécet, de az most már nincs ott valaki elvitte. Ennek a helyén most két szög 

áll ki, ami ismételten veszélyes a gyerekek számára. Nem foglalkoztak vele, a gyerekek 

részére veszélyes, miért nincs helyreállítva? Nincs egy ember, aki beverhetne egy szöget? 

Nem azért mondom, hogy piszkálódjak, hanem aggódom a gyerekekért.  

A Széchenyi utcában az árok mellett, ha valaki végig sétál, egyszerűen erjed az egész a 

szennyvíztől.  

 

Kláricz János polgármester: Mióta többször is jelezte Biró Endre képviselő úr felénk ezeket a 

problémákat voltak kint a játszótéren, de lehet, hogy azóta újból problémák merültek fel ezzel 

kapcsolatosan.  

 

Biró Endre képviselő: Tavaly nyáron a hintát jeleztem, hogy baleset veszélyes kint voltak 

megnézni, az elmondás szerint még sem történt semmi. Az, aki kint volt vagy nem is látja, a 

problémás dolgokat ezek szerintm vagy pedig nem mond igazat.    

 

Kláricz János polgármester: Az a baj Biró Endre képviselő úr, hogy nem kér, hanem 

vádaskodik. Az előző elmondásában is olyan szavak hangoztak el, amit ha egy adott 

személyhez intézet volna közvetlenül, akkor becsületsértésért pert indíthatna Ön ellen. 

 

Biró Endre képviselő: Meg kell, csinálni vagy nem kell megcsinálni azt amit én mondok vagy 

kérek?? 

 

Kláricz János polgármester: Biró Endre képviselő úr ismételten jelezte a problémákat a 

játszótérrel, a csatornával kapcsolatosan a Széchenyi utcában.  

 

Juhász Sándor képviselő: Amikor jeleztem azt, hogy a rendőrség épületének tetőszerkezetén 

probléma van, mivel mindig becsöpög a víz esős időben, kimentek és megnézték és meg is 

oldották a problémát.  

 

Biró Endre képviselő: A Petőfi utcai ingatlan esetében volt szó arról, hogy zárcsere fog 

történni. Két zár cseréjének kellett volna megtörténnie, de ez a két zár nem a kívánt helyen 

lett cserélve. 
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Kláricz János polgármester: Rossz ajtó lett zárral ellátva ezek szerint a műszaki munkatársnak 

kell jelezni, hogy nem megfelelően lettek elhelyezve a zárak. Mivel a megállapodás alapján 

minden helységet lehet használni a folyosó az közös és a két helységet tudni kell külön zárni.  

A holnapi nap folyamán ki fognak menni és átfogják nézni az eszközöket balesetveszélyesség 

szempontjából a műszaki munkatársak. 

Jegyzőkönyv fog készülni, hogy milyen munkálatokat végeztek el a következő testületi ülésen 

megtekinthető lesz és utána le lehet ellenőrizni, hogy ténylegesen hogyan lettek elvégezve a 

munkálatok. 

A szennyvízzel kapcsolatosan valóban látszik, hogy milyen problémák vannak volt már az 

idén ezzel kapcsolatosan eljárás elindítva. Sajnos tapasztalható a főutcán és a többi utcában is, 

hogy vannak olyan lakosok, akik kiengedik a szennyvizet. Amit meg tudunk tenni jelenleg és 

meg is kell, hogy klórmésszel le kell fertőtleníteni azokat a területeket amik, érintetek.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Javasolja, hogy azon szabálysértési eljárások során ami a 

szennyvíz kiszivattyúzása miatt adódik, és emiatt a fertőzött árok, ki kell takarítani a költségét 

számolják fel az eljárás során.  

 

Kláricz János polgármester: A Lehel utcától kezdve teljesen végig a fertőzött területet pár 

tartály vízzel ki lehetne mosatni és fertőtleníteni.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A műszakis munkatársakkal közösen és a munkatársak külön is 

szoktak ellenőrzéseket tartani annak érdekében, hogy ezeket a szabálysértéseket megtalálják. 

Bejelentés a lakosság részéről, és a képviselő- testület tagjai részéről is tehető. A legnagyobb 

probléma ezzel a szabálysértéssel, hogy ha csak a nyoma lelhető fel, hogy kiengedte a 

szennyvizet, de a tettenérés nem következik be, akkor nagyon nehéz bizonyítani, hogy azt ki 

követte el, hacsak nem beismeri az elkövető a szabálysértést. Ha a határozatban az szerepel, 

hogy a háza előtt szennyvíz van az nem bizonyíték, azt kiengedhette akár a szomszéd is.   

Azokban az esetekben, amikor tapasztalható volt, hogy kiengedték a szennyvizet, de az 

elkövetést bizonyítani nem tudtuk, felszólítással éltünk. A felszólítás arra hívja fel a 

figyelmet, hogy amennyiben nem takarítja ki az árkot, nem szünteti meg a szennyezettséget az 

adott szakaszon, megindul az eljárás. A felszólítások az esetek túlnyomó többségében elérik a 

kívánt célt, mivel viszonylag rövid időn belül szippantás befizetése szokott megtörténni, 

illetve az adott szakasz fertőtlenítését el szokták végezni. Ebből le lehet mérni a hasznosságát 

és talán ez kedvezőbb, mivel nem minden esetben a bírság a megoldás. Sajnos sok olyan hely 

van, még mindig ahol kieresztik a lakosok a szennyvizet. Folyamatosan törekszünk a kritikus 

pontok rendszeres ellenőrzésére, a megszüntetésük érdekében. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel a nyilvános ülésre vonatkozóan több napirendi pont nem 

volt, megköszönte a képviselők ülésen való szíves részvételét, és az ülést 19,20 órakor 

bezárta.  

 

Kmf. 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

  polgármester                                                               körjegyző  

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


