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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-18/2015. iktatószám 

 

18. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 17-én 

(szerdán) délután 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Harmati 

Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők 

 

Távol maradtak: Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző,   

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt 

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

1./   Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./  A 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert 

Támogatási szerződésben foglalt az - Óvoda felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési 

eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Tájékoztatás a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszerben végzett 

munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bejelentések 
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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: Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletének módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a 2015. évi 

költségvetésről 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítását. 

A Gazdasági Bizottság a napirendet előzetesen megtárgyalta, és a képviselő-testület felé 

elfogadásra javasolja. Az ülésen felvetődött a közfoglalkoztatás, és a bizottság a hatékonyabb 

közmunka sarkallására tette a hangsúlyt. Ezen az ülésen nem tudott részt venni, és így az ott 

felmerülő kérdésekre érdemi válaszadásra sem kerülhetett sor. Reméli hogy lesz még 

lehetőség arra, hogy a későbbiekben visszatérjenek a témára. 

 

Több mint 180 fő vesz részt a közfoglalkoztatásban, most van egy úgynevezett elvándorlás, 

akik a szezonmunkák miatt kérik a munkaviszonyuk megszüntetését, azonban az elmúlt évek 

tapasztalata az, hogy két-három hónap után ezek az emberek újra az önkormányzatnál fogják 

a munkát kérni.  

 

Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy életbe lépett az a lehetőség, hogy két hónapra 

szüneteltetni lehet a közfoglalkoztatásban való részvételt?  

 

Kláricz János polgármester: Ez valóban lehetséges, ha valakivel hatvan napra kötnek 

szerződést, akkor lehet szüneteltetni az önkormányzatnál a foglalkoztatását. Azonban akik a 

szezonmunkára mennek el, azok ezt nem igazán tudják megtenni, mert velük naponta kötnek 

szerződés a foglalkoztatók. Az önkormányzatnak annyi hátránya van ebből, hogy a státuszt 

fenn kell tartani, de erre az időszakra nem kap az önkormányzat támogatást. A 

munkanélküliségi ráta most igen alacsony 10 % körül van. A községben tehát igen hatékony a 

közfoglalkoztatás. Sajnos azonban ez áldozatokkal is jár, mert ilyen sok embernek leszervezni 

a napi aktív munkáját nagyon nehéz. Abban hisz, és úgy gondolja, hogy később, aki arra 

alkalmas magának a munkaerő piacnak kell majd dolgozni szándékozókat „felvenni”. 

 

A költségvetési rendeletet három fő tétel alapján kell módosítani,. Az egyik kiemelendő a 

módosított és elfogadott támogatási szerződés alapján 292.000 eFt-tal kellett emelni a 

szennyvízberuházás összegét. Így a beruházás kivitelezési költsége nettó másfél milliárd 

forint fölé emelkedett. Minden vállalkozási szerződés megkötésre került. A munka zajlik, az 

ősz végi időszakra már próbaüzemet datálnak a mérnökök. Magának a telepnek a kivitelezési 

fázisa is elindult, a szennyvíztisztító területe is kimérésre került, kisebb vita rendezése van 

most folyamatban, valamint a terület átminősítése, és folyamatban van az áramvételezés 

igénylése. Az EON 6-8 hónapra vállalja a kivitelezést. Ez azonban nem fogja befolyásolni a 

szennyvíztisztító működését, mert szigetüzeműen is működhet addig, amíg az áramellátás 

elkészül.  

A másik nagyobb összeg, ami miatt a 2015. évi költségvetést módosítani szükséges, azok a 
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hatósági szerződések, amelyek a közfoglalkoztatásra vonatkozóan valamivel később készültek 

el, mint ahogy a képviselő-testület a költségvetést elfogadta. A hatósági szerződések alapján 

243.880 eFt ami foglalkoztatásra fordítható, zöme a bér jellegű kiadásokra fordítható, 20 %-a 

pedig eszközök, és különböző beruházásokra, anyagok beszerzésére kerülnek felhasználásra. 

Már lezajlottak azok a közbeszerzések, amelyeket a testület is véleményezett. Megindultak a 

beszerzések, az anyagok leszállításra kerülnek. Az átereszek szállítása, cement, vasanyag 

szállítás, elemgyártó gépek, amelyek mederelemek gyártására lesznek alkalmasak. Az előleg 

összeggel június végéig kell elszámolni, ami meg is tud valósulni. 

Az előterjesztés tehát három módosítás végett javasolja a 2015. évi költségvetési rendelet 

módosítását. 

A harmadik módosítás az már ismert rendelet szerinti kiemelt jelentőségű projekt a Közösségi 

Ház felújítására elnyert 150.000 eFt-os támogatás összege.  

 

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

 

Mivel a képviselő-testület részéről kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2015. évi költségvetéséről szóló 

6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2015.(VI.18.) önkormányzati rendelete   

Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(III.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint  

 

2 322 885 ezer forint költségvetési bevétellel, 

2 354 624 ezer forint költségvetési kiadással, 

- 31 739 ezer forint költségvetési egyenleggel 

 

állapítja meg.  

 

2. § 
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A Rendelet 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A költségvetési bevételek 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek 

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

I. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1) 490 710 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 212 232 

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről 278 478 

II. Közhatalmi bevételek (B3) 20 250 

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 3 100 

2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) 14 000 

3. Gépjárműadó 2 400 

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) 0 

5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék) 750 

III. Működési bevételek (B4) 54 522 

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) 14 047 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 579 529 

V. Felhalmozási bevételek (B5) 15 210 

VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) 1 241 528 

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 486 618 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) 1 743 356 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) 2 322 885 

VIII. Finanszírozási bevételek 31 739 

1. Belföldi értékpapírok bevétele 0 

2. Maradvány igénybevétele 31 739 
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BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.) 2 354 624 

 

3. § 
 

A Rendelet 5. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A költségvetési kiadások 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési és 

felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Adatok: ezer forintban 

I. Személyi juttatások (K1) 289 514 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 48 701 

III. Dologi kiadás (K3) 136 573 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 31 122 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 73 619 

Működési tartalék 2 000 

Működési kiadások összesen (K1-K5) 579 529 

VI. Beruházások (K6) 1 590 711 

Szennyvíz beruházás (KEOP) 1 269 911 

Térfigyelő kamera 5 453 

Háziorvosi rendelő eszközbeszerzés 467 

Óvoda fejlesztés pályázat eszköz része 716 

Informatikai eszköz beszerzés (szünetmentes, monitor) 508 

Pályázati önerő 10 000 

VII. Felújítások (K7) 179 805 

Alföldvíz Zrt. által végzett értéknövelő felújítás 1 270 

Épületenergetikai fejlesztés (KEOP) 150 000 

Óvoda fejlesztés pályázat felújítás része 28 535 

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) 4 579 
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1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 0 

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 4 579 

3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre 0 

4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) 0 

5. Felhalmozási tartalék 0 

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 1 775 095 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) 2 354 624 

IX. Finanszírozási kiadások (K9) 0 

1. Értékpapírok vásárlása 0 

2. Hitelek törlesztése 0 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) 2 354 624 

4. § 

 

A Rendelet 7. § - a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá 

tartozó költségvetési szerve létszámát 2015. évre együttesen 176 főben állapítja meg az 5. 

mellékletben foglalt részletezéssel.  

 

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 198 fő.  

 

5. § 
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép. 

(4) A Rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép. 

(5) A Rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.2 melléklete lép. 

(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(8) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(9) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

(10) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

(11) A Rendelet 8.1 melléklete helyébe e rendelet 8.1 melléklete lép. 
(12) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
(13) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
(14) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

6. § 
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(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2015. június 17. 

 

 

 Kláricz János Dr. Nagy Éva 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendeletet 2015. június 18-án kihirdettem. 

 

                                                                                                                 Dr. Nagy Éva 

jegyző 

                  

 

2.napirendi pont: Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, az igazgatási rendelet 

megalkotásáról. Kérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, szíveskedjen kiegészíteni az igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló rendelet előterjesztését. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Valamennyi képviselőnek ismerős lehet az előterjesztésben szereplő 

rendelet formája, témája. Egyértelműen az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

megalkotásának egy indoka van, az, hogy a dolgozóknak nagyon sok a szabadságuk, több 

ízben felmerült ez, több téma kapcsán előterébe került, hogy nehezen tudják részükre kiadni. 

Kistelepülés lévén nem tudják azt megoldani, hogy valaki elmegy szabadságra, és azt a 

dolgozók valaki teljes mértékben helyettesíti.  

Így az igazgatási szünettel a nyári időszakban 10 napos, a téli időszakban 5 napos idő 

intervallum az, amit ki kell, hogy vegyen a köztisztviselő, viszont erre az időre ügyeletet 

biztosít a hivatal. Ez az ügyelet annyi kedvezményt ad a köztisztviselőknek, hogy az ügyfelek 

beadhatják a kérelmeiket, de három-négy napon belül nem fognak határozatot kapni, hanem 

lehet, hogy meg kell várni több napot, de az ügyintézési határidőt így is be kell tartani. 

A hivatal így tud egy kicsit segíteni a dolgozóknak, hiszen a szabadság mindenkinek jár, azt 

ki kell venni, és mindenki életéhez hozzá tartozik a rekreáció, hiszen aztán a munkahelyén is 

mindenki úgy tud egy meghatározott színvonalon dolgozni.   

 

Kláricz János polgármester: Bár egy kicsit ütemezett a dolog, de negyedik éve ez így jól 

működik, és az ügyfelek is jól tolerálják. 

 

Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

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

 

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

2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

 a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén dolgozó 

valamennyi köztisztviselőre, és Bucsa Község Önkormányzata munkavállalóira. 

 

2. § 

 

A 2015. évi munkarendben a nyári igazgatási szünet 2015. július 20. napjától augusztus 23. 

napjáig tart. 

3. § 

 

A 2015. évi munkarendben a téli igazgatási szünet 2015. december 21. napjától 2015. január 

3. napjáig tart. 

4.§ 

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: 

a) A nyári és a téli igazgatási szünetben is az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul 

meg. Az ügyelet idejéről az ügyfeleket az igazgatási szünet kezdetét megelőző 5 

nappal hirdetmény útján tájékoztatni kell. 

 

5.§ 

 

(1) A nyári igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 10 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

(2) A téli igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 3 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

Záró rendelkezések 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. január 1. napján hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2015. június 17. 

 

 

            Kláricz János                                                                          Dr. Nagy Éva 

            polgármester                                                                                 jegyző 

       

Kihirdetve: Bucsa, 2015. június 18. 

                                                                                                            Dr. Nagy Éva 

                                                                                                                  jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az igazgatási szünet idejére elrendelt ügyelet miatt, csökkent létszámmal működik a 

hivatal. Fenti okból az ügyek elintézési ideje hosszabbodhat, természetesen a 

rendelkezésre álló ügyintézési határidőn belül. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A közös hivatalnak, és általa az önkormányzatnak is érdeke, hogy a köztisztviselők minél 

többen ki tudják venni és ha lehet maradéktalanul az éves szabadságukat. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 

A szabadságok kiadása/kivétele egyben a köztisztviselők egészségi állapotára is hatással 

van. Mindenkinek szüksége van a munka mellett a megfelelő rekreációra, testi- lelki 

feltöltődésre. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ebben segítsük a köztisztviselőket. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következmények 

 

A rendelet megalkotása nem kötelező.   

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
 

 

Bucsa, 2015. június 17. 

 

            

                                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                                              jegyző 
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3. napirendi pont: A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztésére, felújítására elnyert Támogatási szerződésben foglalt az - Óvoda 

felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 

döntés meghozatala 

  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a kötelező 

önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert Támogatási 

szerződésben foglalt az - Óvoda felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési eljárás 

eredményéről szóló döntés meghozatalát. 

 

Elmondta, hogy az ajánlatok beérkeztek, a három cégtől: 

 

1./ Blaskó és Társa Bt, képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.)  

 

2./ TU-FA Csobog Kft, Szeghalom, Bocskai u. 48/8. képviselője: Turbucz János,  

 

3./ Rozsda-Stop Kft, 5520. Szeghalom, Hunyadi u. 20. képviselője: Papp Tibor. 

 

A mai napon délelőtt volt a Bíráló Bizottság ülése, melynek tagja Balázs Ferencné, Ifj. 

Gyarmati Imre, és Dr. Stumpf-Csapó Ágnes. 

A bontást, az értékelést és a hiánypótlást is a jogász Dr. Stump-Csapó Ágnes készítette el. A 

hiánypótlásra nem teljes mértékben érkeztek válaszok, így a Blaskó és Társa Bt felelt meg a 

felhívásnak. 

  

A közbeszerzés szakmai értékelését és a Bíráló Bizottság jegyzőkönyvét a képviselők 

megismerhették.  

 

A beruházás részleteinek rövid átbeszélése után Kláricz János polgármester kérte a 

képviselőket, hogy név szerinti szavazással fogadják el a kivitelező kiválasztását, javasolta a 

Blaskó és Társa Bt-ét, képviselője: Blaskó György (Szeghalom, Hunyadi u. 20.) 

Továbbá kérte a képviselőket, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat is küldjék ki.  

 

Kláricz János polgármester: Kérte Fenyődi Attila Béla alpolgármestert, ha egyetért a Blaskó 

és Társa Bt, képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.) ajánlatával, igennel, 

nemmel, vagy tartózkodással szavazzon.  

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: Igen, elfogadom. 

  

 

Kláricz János polgármester: Kérte Harmati Gyula képviselőt, ha egyetért a Blaskó és Társa 

Bt, képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.) ajánlatával, igennel, nemmel, 

vagy tartózkodással szavazzon.  

 

Harmati Gyula képviselő: Igen, elfogadom. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte Juhász Sándor képviselőt, ha egyetért a Blaskó és Társa Bt, 

képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.) ajánlatával, igennel, nemmel, vagy 

tartózkodással szavazzon.  
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Juhász Sándor képviselő: Igen, elfogadom. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte Mogyorósi Anikó képviselőt, ha egyetért a Blaskó és Társa 

Bt, képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.) ajánlatával, igennel, nemmel, 

vagy tartózkodással szavazzon.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Igen, elfogadom. 

 

Kláricz János polgármester: Végül a maga részéről is szavazott, igennel.  

 

Megállapította, hogy a jelenlévő 5 képviselő 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 

56/2015.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert 

Támogatási szerződésben foglalt az - Óvoda felújítás beruházás – egyszerűsített 

közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztésére, felújítására elnyert Támogatási szerződésben foglalt az - Óvoda 

felújítás beruházás – egyszerűsített közbeszerzési eljárásban ajánlattételre érkezett ajánlatok 

közül a Blaskó és Társa Bt, képviselője: Blaskó György, (Szeghalom, Hunyadi u. 20.) cég 

ajánlatát fogadja el, és hirdeti ki nyertesként.  

A TU-FA Csobog Kft, Szeghalom, Bocskai u. 48/8. képviselője: Turbucz János, és a Rozsda-

Stop Kft, 5520. Szeghalom, Hunyadi u. 20. képviselője: Papp Tibor. cégek a hiánypótlási 

felhívásnak nem tettek eleget.  

Felkéri a polgármestert, hogy a nyertessel a vállalkozási szerződést kösse meg.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátó 

Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a tájékoztatást a 

Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszerben végzett munkájáról szólóan. 

Az anyagot a Békés Megyei Könyvtár készítette el, melyet a képviselők megkaptak. 

Határozatot nem kell hozni a megismerésről, csak egy tájékoztatás a képviselők részére.  

A könyvtárban a könyvállomány lecsökkent, sok könyv selejtezésre került. 

Jövőre tervezhetnék, hogy a könyvtárban dolgozó munkatárs maga is számoljon be egy év 

munkájáról.  

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

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

Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszerben végzett munkáról szóló 

tájékoztatót.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 

57/2015.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat 
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Tájékoztatás a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszerben végzett 

munkájáról 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátó 

Szolgáltató Rendszerben végzett munkáról szóló tájékoztatót, a jegyzőkönyvhöz csatolt 

melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti Lakossági víz- 

és csatornaszolgáltatás támogatásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a döntés pályázat 

benyújtásáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

3. melléklet I. 1. pont szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról. 

Az előző években benyújtott pályázathoz hasonlóan az idén is lehetőség van a lakossági 

ivóvíz fajlagos költségeinek támogatására. 

Az Alföldvíz Zrt az adatokat, a szükséges számításokat az önkormányzatnak megküldi, és azt 

elektronikus rendszerben rögzítve, illetve papír alapon is benyújtani az államkincstárhoz.  

 

Kérte a képviselőket, hogy a pályázat benyújtásáról hozzanak döntést.  

Megkérdezte, hogy van-e kérdés?  

 

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

szavazni, aki egyetért a pályázat benyújtásával, a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti Lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatásával. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

58/2015.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés pályázat benyújtásáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti  

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza azon szándékát, mely szerint 

a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 

1. pont szerinti „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására” pályázatot kíván 

benyújtani, és felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte kinek van bejelentése, kérdése, hozzászólása?  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Az idősek kérték, hogy tolmácsolja az önkormányzat felé azt, 

hogy a főutcán lévő padokat állítsák helyre, illetve karbantartásukat végezzék el. 
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Továbbá az orvosi rendelő várótermének a nyitását oldják meg korábbra, mert ha az 

asszisztens nyitja az ajtót az érkezésekor, akkor már többen álldogálnak ott, és az sem 

megoldott, hogy pl. az eső elől elhúzódjanak.  

 

Kláricz János polgármester: Az észrevételeket továbbítja a műszaki munkatársak részére, és 

az orvosi rendelőnél dolgozó munkatársnak is jelzi, hogy korábban nyisson, a felvetéseket 

tehát orvosolni fogják. A padok számát is növelni szeretnék. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy az óvoda felújításánál az ablakokon redőnyt 

lehetne-e elhelyezni az árnyékolás végett nagyon jó lenne.  

 

Kláricz János polgármester: A felújítási tervben ez benne kell hogy legyen, de egyébként is 

megoldható a redőnyözés. 

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: A rendezési tervvel kapcsolatosan kérdezett.  

 

Kláricz János polgármester: A tervezésre a megbízást már a KÖVITE-PLUSZ Kft 

munkatársai felé jelezte, hamarosan megkezdődik a munka, ez azonban hosszabb időre is el 

fog húzódni, de haladni fognak vele, ez az év biztosan eltelik vele.  

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: A pénzügyi ügyintézői állásra van-e már jelentkező? 

 

Kláricz János polgármester: Még nincs jelentkező, az állás meg van hirdetve. 

Nem tudta marasztalni a pénzügyi munkatársat, aki a városon csoportvezetői beosztással jóval 

magasabb bérrel lett foglalkoztatva. 

Reméli, hogy a közszférát illetően a bérek növekedni fognak. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy a háziorvosi állásra van-e pályázat?  

 

Kláricz János polgármester: Jelenleg még nincs még olyan pályázó, aki ide is jönne Bucsára, 

többen csak újabb helyettesítést vállalnának. Az lenne a cél, hogy állandó orvos legyen. 

A helyettesítő orvos munkaidejének nem része a rendelkezési állási idő helyettesítése, a  

rendelési idő végétől délután 16,00 óráig. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Azonban ennek az időnek a lefedését is az önkormányzatnak kell 

lefednie, azzal hogy biztosít orvost. 

 

Kláricz János polgármester: Talán valamilyen javadalmazásért cserébe a másik körzet 

orvosával el lehetne látni, külön kiterjeszteni erre a szerződést, de erről nincs szó, a cél 

állandó orvos keresése. 

 

A jegyző helyettesítés megoldódott, a jegyző 2015. augusztus 3. napjától lesz foglalkoztatva. 

A Szeghalmi Kistérségi iroda vezetője fogja a jegyzői feladatokat végezni, településfejlesztési 

végzettsége is van, még ebbe az munkafolyamatba is be tud segíteni, valamint a közbeszerzési 

eljárásárokban is jártas. 

 

 

 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése? 
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Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen 

való aktív részvételét, és az ülést 15,30 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

 

  

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


