Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
530-18/2017. iktatószám
18.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 30-án
(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester Faluházi Sándor,
Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, és Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van, hiányzó nincs.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyeket
szeretne még kiegészíteni három napirendi ponttal, melyek a következők:
9./ A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat kérelmének megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ A református egyház kölcsön kérelmének megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ A Döntés a Bucsa, Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan hasznosítása ügyében, a 2017. évi
Start Mintaprogramban
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ Bejelentések
Meghívó szerinti kiadott napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyed-éves pénzügyi
beszámolója elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületnek a Díjak, címek, elismerések
alapításáról és adományozásáról szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
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4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának második felülvizsgálata elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzata vagyongazdálkodásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő
finanszírozásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi hitelkeret szerződésének megkötésére
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal
kapcsolatosan kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják
el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
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 végrehajtásától.
Az előző testületi ülésen meghozott döntések értelmében a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00046
azonosító számú „Napelemes fejlesztés Bucsa Községben” című támogatási kérelemhez
kapcsolódó az ingatlanok kapcsán a projektre vonatkozó esélyegyenlőségi jogszabályok
figyelembevételével műszakilag indokolt mértékű műszaki tervek, kiviteli tervek elkészítésére
az ajánlatkérés megtörtént. A nyertes ajánlattévő a Blaskó és Társa Kft lett, velük a szerződés
megkötése megtörtént.
A napelemes rendszer beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást a Dr. Szabó Ügyvédi
Iroda bonyolította le.
A szociális tűzifa kiosztása szervezés alatt van, december hónap elején megindul a kiszállítás
a jogosultak irányába.
A 2017. január 1-jén bevezetésre került ASP rendszer kiépítése folyamatos. Az ezévben már
működő adó, és gazdálkodási szakrendszerek mellett 2018. január 1-jétől elkezdi működését
az ingatlanvagyon kataszter, a hagyatéki ügyintézés, és a hivatali iktató rendszer ASP-én
belüli működését.
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A Belügyminisztérium értesítette az önkormányzatot, hogy a 2017. évi önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat (aszfaltútépítés Bucsán
címmel) forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
Megkérdezte a képviselőket, van-e hozzászólás?
Földesi Györgyné képviselő: Kérdése, és észrevétele is van. A polgármester úr az írásban
kiadott első napirendi pontot felolvasta, túl sok plusz nem volt benne.
A lényegről nem beszélt, a tegnapi napon volt megtartva a közmeghallgatás, a lakossági
fórummal egyben. Nem tért rá polgármester úr, hogy mi volt annak a tapasztalata.
A közmeghallgatás nyílt testületi ülés, ahol a lakosság is szólhat. Egyébként a nyilvános
ülésen hallgatóságként vehetnek részt, szólási joguk nincsen.
Kicsit zavaró volt, hogy a beszéd, a két előadótól, Erdész úrtól és a polgármester úrtól is
sokáig tartott, 70 percig. Már nem volt türelme tovább várni a lakosoknak.
Kláricz János polgármester: Ezt Ön így érezte, ez Öntől retorikai megítélés, hogy hosszúnak
vélte a képviselő asszony a közmeghallgatást.
Földesi Györgyné képviselő: Az észrevételeit szeretné elmondani, nem kér választ a
polgármester úrtól.
A polgármester úr beszéde úgy szólt, hogy olyan „nagyon napsütés”, pedig az életnek két
oldala van, napsütés is és árnyék is, a polgármester úr az árnyékról nem szólt. Pedig az
árnyékot két oldalon keresztül lehet sorolni, amiből csak egy párat szeretne elmondani.
Az Árpád sori önkormányzati telken kb 200 darab áteresz van évek óta, miért nincsenek ezek
a községben lerakva? A Szabadság utca végén a Hajtó úton az egyik oldalon van csak lerakva,
a másik oldalon már nincs. Ezt is megjegyezhetnék a lakosok.
A temető kerítése három éve készül, de még nincs kész, tehát nincs megoldva.
Az Árpád sori szociális bérlakás is több éve készül, tavaly tavasszal mondta polgármester úr,
hogy őszre kész lesz, de még a mostani őszre sincs kész.
A kibontott, nagyon jó állapotú ablakokat, nyílászárókat sehova nem építette be az
önkormányzat, a közvéleményt is foglalkoztatja, nem is tudják, hogy hol van, a négy
önkormányzati lakáshoz sem használtak fel egyet sem.
Az önkormányzat udvara rendetlen, emiatt nem tudnak a gépkocsik beállni, miért parkolnak a
sofőrök a saját udvarukon? Ennek nem így kellene lenni.
Évek óta nem készült el a kerítés az orvosnál, nem értek a végére, ez így pocsékolás, semmit
nem ér.
A vízkonténert az Alkotmány utca végéről, ami már másfél éves téma, még mindig nem vitték
el. Állítólag már volt erre visszajelzés. Jobban hasson oda a polgármester úr, hogy vegyék
figyelembe, mert a polgármester szava, ami számít.
A garanciális útjavításokkal kapcsolatosan többször kérdezett, válaszként azt kapta, hogy meg
lesz javítva, sok kő érkezik. Most a Gazdasági Bizottsági anyagból látható, hogy 13 millió
forintot költött az önkormányzat a közmunkaprogramból kőre. A Swietelsky Kft akkor mit
csinált?
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A szelektív hulladékgyűjtő szigetek állapota tarthatatlan.
Külön kérte, hogy a halottak napjára a temetőből vigyék el a hulladékot, azóta sem vitték el.
A közmunkások munkafegyelme kívánni valót hagy maga után.
A Baross utcából ma öten jelezték, hogy az út szinte járhatatlan.
Az Alkotmány utcában kétszer is látta, hogy a lakosok saját maguk egyengették az utat, pedig
nem az utca végén, az utca elején laknak. A kétszáz közmunkásak jutni kellene erre idejének,
ha úgy lenne elrendezve, és úgy lenne a felelősségre-vonás is.
A Bocskai utca 1. szám alatti lakásról is beszéltek, felelőtlenség volt. Még nagyobb
rendetlenség lett a községháza udvarán.
Nem beszélt a polgármester úr az önkormányzati cégekről, azok adósságairól, pedig kellett
volna, és a lakosokat is érdekelte volna.
A polgármester úr beszélt a talajterhelési díjról, ez így helyes, de itt kellett volna megemlíteni,
hogy bizonyos telkek, ingatlanok rendetlenek, patkányfészkek.
A lakosoknak nemcsak joguk van, hanem kötelességük is.
Megkérdezte, hogy ki döntötte el azt, hogy az egész Közösségi Ház udvara ki legyen
térkövezve? Nem tud erről.
A közmeghallgatáson megkezdte a felszólalást egy lakos arról, hogy a katolikus templom régi
tornyát állítsák vissza. Kellett volna ezzel a testületnek foglalkozni, el kellett volna fogadni,
hiszen okos gondolat. Most készül a településarculati kézikönyv. Nemcsak azt kellett volna
mondani, hogy az egyház dolga. A hit terjesztése az egyház dolga, de a templom mindenkié, a
községé, és műemlék.
Az utak állapota tarthatatlan.
A szelektív kukák kiszállításáról is szeretett volna a lakosság hallani, de nem volt róla szó.
Meg kellett volna szavaztatni – mert képviselő-testületi ülés.
A három település szennyvízberuházásáról hatvan percet beszélt a polgármester úr. Ma sem
érthető, hogy mi ebből a lényeg? Az, hogy a vízdíj csökkenni fog? Milyen „haszna” lesz
ebből a lakosoknak, megéri ez? Azt a sok munkát, hogy a beruházás Bucsa község
Önkormányzatán megy keresztül, a könyvelésén és rengeteg dolgot, feladatot ad a
munkatársaknak?
A képviselők nem szóltak, bár kellett volna, hiszen a közmeghallgatás képviselő-testületi ülés.
Ennyivel szerette volna kiegészíteni, mert nagyon a „napos oldal” volt bemutatva, és így nem
tudja elfogadni az első napirendi pontot.
Az árnyékot is be kellett volna mutatni, mert ha a problémákat nem látjuk meg, - és nagyon
sok van a faluban-, akkor nem tudnak segíteni rajta.
Akkor továbbra is így történnek a dolgok, hogy valakinek felújítják a házát, vagy a Közösségi
Ház udvarát kitérkövezik. Holott az iskola előtt is kellett volna térkövezni, és évek óta nem
épül egy-két méter útszakasz bizonyos helyeken.
A későbbiekben is szeretné elmondani a véleményét.
Kláricz János polgármester: Maximálisan egyetért.
A közmeghallgatásnak a rendszeressége az elmúlt 6-7 évben vált teljes mértékben evidenssé,
és nagylétszámban fenn tudják tartani az érdeklődést. Ezek a fórumok kimondottan azért
vannak, hogy lehetőséget adnak arra, hogy ne csak egymás között mondják el lakosok a
véleményüket, hanem maga az árnyékos oldal is eljusson az önkormányzathoz.
4

Viszonylag kevésbé tudja elfogadni azt a kritikát abból a szempontból, hogy magát a tegnapi
közmeghallgatást ilyen derűsen ítéli meg a képviselő asszony. Bárki tudott volna ott ilyen
szempontból szót emelni.
Juhász Sándor képviselő: Lehetett volna aktívabb a lakosság is.
Földesi Györgyné képviselő: A két előadó hetven percig beszélt, akkora már a jelenlévők
elfáradtak.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek hozzászólása?
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatok és
a két ülés között tett fontosabb intézkedések végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadni
szíveskedjenek.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
94/2017.(XI.30.) 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: Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
háromnegyed-éves pénzügyi beszámolója elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyed-éves pénzügyi beszámolója
elfogadását. A Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót, kérte a Gazdasági Bizottság
elnökét szíveskedjen a bizottság véleményét elmondani.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és a
képviselő-testület felé elfogadásra Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
háromnegyed-éves teljesítését.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte a képviselőket, van-e
még valakinek kérdése, hozzászólása? Szeretnének-e valamilyen tételt kiemelni, vagy plusz
információ szükséges-e?
Kérdés, és hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosított bevételi
előirányzatát 874.137.560 Ft-tal, háromnegyed-éves teljesítését 662.397.227 Ft-tal (75,8 %
teljesítés), módosított kiadási előirányzatát 874.137.560 Ft-tal, háromnegyed-éves teljesítését
583.881.527 Ft-tal (66,8 % teljesítés) elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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95/2017.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
háromnegyed-éves pénzügyi beszámolója elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat 2017.
évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót 874.137.560 Ft
módosított bevételi előirányzattal, háromnegyed-éves teljesítését 662.397.227 Ft-tal
(75,8 %), módosított kiadási előirányzatát 874.137.560 Ft-tal, háromnegyed-éves
teljesítését 583.881.527 Ft-tal (66,8 % ) elfogadja.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Határidő: 2017. november 30.
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületnek a Díjak, címek,
elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletének megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Díjak, címek, elismerések alapításáról és
adományozásáról szóló rendeletének megalkotásáról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.18.) önkormányzati
rendelete szabályozza a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjét.
A Kulturális Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a díjak,
címek, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet.
Kérte, hogy mondják el véleményüket.
Harmati Gyula képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke: A mostani rendelet a 2007 évi
rendelethez képest sokkal egyszerűbb és rendszerezettebb. A régiben sokkal többfajta díj
szerepelt, talán ezek átadására sor sem kerülne. A bizottság azt javasolja, hogy legyen kétfajta
díj, egyik a legrangosabb, a „Bucsa Község Díszpolgára” kitüntető cím és legyen egy „Bucsa
Községért” elnevezésű cím, amelybe nagyrészt belefogalmazták azokat amelyek az előző
rendeletben is szerepeltek. Tehát nem lesz külön szociális, sport, kulturális és egyéb díj, de ez
nem zárja ki, hogy a felsorolt területeken túl ne lehessen díjazni.
Még egy dolog került bele a rendeletbe, egy határidő, amely azt jelenti, hogy mely időpontig
lehet javaslatot tenni a díjazottra. Ez az időpont a költségvetési rendelet elfogadása előtti,
illetve a képviselő-testületnek pedig május 15-ig kell döntést meghozni.
Az átadás napja a falunap napja mindenkor.
Földesi Györgyné képviselő: A napirendi pont úgy szól, hogy „Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületnek a Díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról szóló
rendeletének megalkotása”.
Kérdezte, hogyez rendeletalkotás, vagy módosítás? Véleménye szerint módosítás.
Továbbá megjegyezte azt is, hogy „A képviselők részéről az elmúlt időszakban többször
felmerült a rendelet módosításának szükségessége.”Megkérdezte, hogy ki részéről és mi?
Szeretne választ kapni.
A Bucsa Községért elismerő cím lényege, hogy összevonásra kerültek a díjak, nagyon nemes
dolog, vannak benne olyanok, amit 20 év múlva adnának ki.
Nem javasolja, nem szimpatikus az összekapcsolás. Ha valaki éveken keresztül
pedagógusként, vagy orvosként dolgozott, akkor kapjon pedagógus díjat, vagy egészségügyi
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díjat, nem lát abban kivetni valót. Viszont, ha kap egy „Bucsa Községért” díjat, az tág
fogalom.
Harmati Gyula képviselő: Egyetért, de mindenkor ott lesz az indoklás, a méltatás, és ott
megfogalmazható, hogy 40 év elvégzett pedagógiai munkáért, vagy az egészségügyben
nyújtott munkájáért kapja valaki a díjat.
Földesi Györgyné képviselő:Egyértelmű, hiszen a laudációnak el kell készülnie akkor, és nem
később. A maga részéről nem tartja szükségesnek, de ha a testület elfogadja a módosítást,
akkor sem a megalkotása szót kell használni, mert az úgy nem jó. Hagyná a pedagógus
stb..díjat.
Harmati Gyula képviselő: A bizottság átgondolta, és egyhangúlag ezt a rendeletet javasolja
elfogadásra. Ha módosítás lenne, akkor olyan rendeletet kellene hozni, amiben szerepelne,
hogy mi került bele, és mi került ki a rendeletből, azzal egységes szerkezetet kell alkotni.
Mivel ez egészen más szerkezetű rendelet, ezért egy új rendeletet javasol a bizottság.
Pap-Szabó Katalin jegyző:Tájékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság javasol, a testület
dönt, és sokféle döntést hozhat a testület.
Földesi Györgyné képviselő: Az előző rendelet kedvesebb volt számára, benne volt minden az
egészségügyi díj, a pedagógus díj, minden benne volt. A „Bucsa Községért” díj nem elég
„szívhez szóló”.
Faluházi Sándor képviselő: Magából a megnevezésből nem derül ki, hogy miért kapta valaki.
Földesi Györgyné képviselő: A laudációkor fog kiderülni, hogy miről van szó.
Faluházi Sándor képviselő: Egyetért a bizottsággal, a régebbi rendeletben nagyon sok terület
fel volt sorolva. Elfogadható a mostani javaslatban szereplő rendelettervezet.
Harmati Gyula képviselő: A városokban „Pro urbe” díjat kapnak, az mennyire „szívhez
szóló” és beszédes arról, hogy miért kapta valaki? És ez nem magyarul van, itt magyarul
fogalmaztak.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy nem kellene áttenni a döntést jövőre?
Harmati Gyula képviselő: A Kulturális Bizottság döntését tolmácsolja. A bizottság
egyhangúlag ezt a rendeletet javasolja elfogadásra.
Mogyorósi Anikó képviselő: Javasolja a rendelettervezetben szereplő összefoglaló címet, jobb
lenne, ha így neveznék, és azért is, mert szakmai díjat egyébként is kaphat, aki kiemelkedő
munkát végez, úgy az orvosok, vagy más egészségügyi dolgozók. Bármelyik területet fel
lehet terjeszteni megfelelő indoklás mellett. Ugyanúgy, mint ahogy a rendelet is ezt kéri,
hogy fel lehet terjeszteni bárkit. A szakmai elismerés mindenkinek lehetősége a maga
területén.
Kláricz János polgármester: Támogatja a bizottság módosító, vagy új rendeletet
kezdeményezését.
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Harmati Gyula képviselő: Nem javasolná áttenni későbbre, ha most elfogadnák, e rendelet
életbe lé, e rendelet alapján javasolható, átadható a díj. Voltak problémáik, szerették volna, de
mégsem tudták átadni a díjat.
Földesi Györgyné képviselő: Miért is nem tudtak díjazni?
Harmati Gyula képviselő: Túl voltak már a javaslattételi dátumon. Nyilván logikus, ha a
díjazásnak anyagi vonzata van, akkor legyen a költségvetés elfogadása előtti az időpont.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A javaslattételi határidőt hamarabbra javasolná tenni.
Kláricz János polgármester: Úgy igyekeznek ezt kezelni, hogy minden évben be kell tervezni
a díjazást. Ha már látják, hogy nem lesz díjazás, akkor át tudják csoportosítani.
Faluházi Sándor képviselő: Nem ért egyet ezzel a módszerrel, ha a rendeletben határidő van,
akkor ahhoz kell igazodni. A megadott dátumhoz tartsák magukat. Ha nem érkezik ajánlás a
megadott időpontig, akkor abban az évben ne is legyen díjazás.
Kláricz János polgármester: Ha most azt állapítják meg, hogy a rend az az, hogy határidő nem
február 15, hanem tágabb határidő, az is lehet.
Eddig magával a rendelettel kapcsolatban a javaslattétel miatt voltak visszajelzések, a
bizottság összességében próbálták a helyzetet kezelni.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy legyen javaslattétel határideje minden év január
31. napja.
Kláricz János polgármester: Mivel a rendelettel kapcsolatosan módosítási javaslat hangzott el,
ezért először a módosítási indítvány fogadja el a képviselő-testület.
Javasolja, hogy a rendeletben a 9.§. (2) bekezdésben meghatározott javaslattételre vonatkozó
határidőt február 15 napja helyett január 31 napban határozza meg a képviselő testület
Kérte a képviselőket, aki egyetért az elhangzott módosítási indítvánnyal, kézfelemeléssel
szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítási javaslatot elfogadta, február 15 napja helyett
január 31. napjában javasolja meghatározni a javaslattétel határidejét.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a díjak, címek,
elismerések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (XII..01.) önkormányzati rendelete
Díjak, címek, elismerések alapításáról
és adományozásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2)
bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint
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állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §. (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rész
1. §
A Képviselő-testület Bucsa Község gazdasági és humán javainak védelmében és
gyarapításában kifejtett kiemelkedő teljesítményt nyújtó emberek munkáját, tevékenységét
kiemelten és megkülönböztetett módon kezeli. Annak érdekében, hogy méltóképpen elismerje
mindazok tevékenységét, akik a községért, annak gyarapodásáért, sokoldalú fejlődéséért a
legtöbbet tették, díjakat és címeket alapít.
2. §
A díjak, címek és elismerések a következők lehetnek;
(1) „Bucsa Község Díszpolgára” cím
(2) „Bucsa Községért” kitüntető cím
„Bucsa Község Díszpolgára”
3. §
(1) „Bucsa Község Díszpolgára” kitüntető cím Bucsa Község Önkormányzatának
legmagasabb elismerése azoknak a magyar vagy külföldi személynek adományozható, akik
valamely jelentős eredményt hozó munkájukkal vagy életművükkel, kiemelkedő
munkásságukkal szolgálták a község fejlődését, annak társadalmi, gazdasági, tudományos
vagy művészeti életében maradandót alkottak, hozzájárulva a község tekintélyének
gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
(2) Díszpolgári cím évente egy személynek, kivételes esetben több személynek
adományozható.
(3) A Képviselő-testület a díszpolgári címmel oklevelet, emlékplakettet és pénzjutalmat
adományoz, amelynek összege a nem lehet kevesebb mint a mindenkori polgármesteri bruttó
illetmény.
(4) A díszoklevél tartalmazza:
a. az adományozó megnevezését
b. a díszpolgár nevét, foglalkozását,
c. az adományozás rövid indokolását, keltét, önkormányzati bélyegző lenyomatát.
d. a polgármester aláírását.
(5) A kitüntetéssel járó emlékplakett 100 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas bronzplakett. A
plaketten a Bucsa község címere látható, alatta „Bucsa Község Díszpolgára” felírással.
(6) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni amelyen a kitüntetett neve és a kitüntetés
éve szerepel.
4. §
(1) Bucsa Község díszpolgárát a község megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben
részesíti.
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(2) Bucsa Község díszpolgárát;
a. megilleti az „Bucsa Község Díszpolgára” kitüntető cím viselésének joga, kivéve 10. §
(1) bekezdés
b. részt vehet a községi ünnepségeken, társadalmi eseményeken, amelyeken külön
köszöntés illeti meg,
c. jelölni lehet az önkormányzatot képviselő delegáció tagjának.
d. elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti
és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
„Bucsa Községért” kitüntető cím
5. §
(1) A település gazdasági vagy kulturális fejlődése, valamint a közéletben hosszabb időn át
végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Bucsa Község Önkormányzata „Bucsa
Községért” kitüntető címet adományozhat.
(2) A kitüntetés megjelenésére: emlékplakett, díszoklevél valamint pénzjutalom szolgál
melynek értéke nem lehet kevesebb mint a mindenkori polgármesteri bruttó illetmény 25 %-a.
6. §
„Bucsa Községért” kitüntető cím adományozható azoknak, akik Bucsa Község közéletében
hosszabb időn át végeztek, vagy végeznek munkát az alábbi területek valamelyikén;
a.) település gazdasági fejlődéséért
b.) a község kultúrájáért
c.) közművelődés területén
d.) közoktatásban
e.) egészségügyben
f.) környezetvédelem területén
g.) sportban
h.) közbiztonság megteremtésében és fenntartásában.
7. §
1.

„Bucsa Községért” kitüntető cím évente legfeljebb három kitüntetett részére adható.

2. Rendkívüli teljesítmény elismerésére a Képviselő-testület soron kívül és a 6.§-ban
rögzítetteken felül is jogosult.
8. §
1. Az emlékplakett bronzból készül:
- átmérője: 8 cm,
- vastagsága: 0.5 cm.
- az érem egyik oldala „Bucsa Községért” feliratot tartalmazza, a másik oldalán Bucsa
község címerét ábrázoló dombormű van.
2. A díszoklevél tartalmazza: „Bucsa Községért” Díszoklevél feliratot
a/ Bucsa Község címerét,
b/ az adományozó megjelölését
c/ a kitüntetett nevét, foglalkozását, az adományozás rövid indokolását
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d/ dátum, polgármester aláírását, önkormányzati bélyegző lenyomatot.
Díjak, címek és elismerések adományozásának rendje
Általános rendelkezések
9. §
(1) A díjak, címek és elismerések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat
képviselő-testületének tagja, a bizottságok tagja, a közfeladatot és közszolgáltatást ellátó
intézmények vezetői, gazdasági szervezetek, közösségi célú civil szervezetek, egyesületek
vezetői, egyházak, humanitárius mozgalmak vezetői valamint a cselekvőképes Bucsa
Községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, természetes személyek.
(2) A javaslatot írásban tárgyév január 31-ig kell benyújtani a polgármesterhez, a beérkező
javaslat alapján a képviselő-testület tárgyév május 15-ig döntést hoz.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, illetve szervezet munkásságának,
tevékenységének ismertetését és a szükséges dokumentumokat.
(4) A javaslatra vonatkozó előterjesztést a Polgármester készíti elő, az önkormányzat
bizottságainak véleményezése alapján.
(5) A kitüntető díjak, címek és elismerések adományozására a Képviselő-testület jogosult.
Határozatát minősített többséggel hozza meg.
(6) Ha a kitüntetést halála után adományozza a Képviselő-testület (postumus), vagy a
kitüntetett az adományozás és az átadás közötti időben meghal, úgy hozzátartozónak kell a
kitüntetést a vele járó tárgy- és pénzjutalommal együtt átadni.
(7) A díjak adományozásával együtt járó érme plakettet, kitűzőt, pénzjutalmat, illetve az
adományozásról szóló okiratot ünnepélyes keretek között a polgármester vagy az általa
megbízott adja át.
(8) A díjakat az augusztusban megrendezett falunapi ünnepségen adják át.
10. §
(1) A kitüntető címet és díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik;


érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától
jogerősen eltiltott, vagy magatartásával arra méltatlanná vált.

(2) A visszavonás módjára a 9. § (1)-(5) bekezdésekben foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.
Vegyes rendelkezések
11. §
(1) A kitüntetett személyekről és szervezetekről a jegyző nyilvántartást vezet.
(2) Az adományozás visszavonása esetén az adományozott nevét - az érdekelt értesítése
mellett – a nyilvántartásból törölni kell.

11

(3) A kitüntető díjakkal járó pénzjutalmak, plakettek, oklevelek elkészítésével kapcsolatos
költségek fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésben biztosítja.
12. §
(1) E rendelet 2017. év december 2. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 18/2007.(XI.12.) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.
Bucsa, 2017. november 30.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017. december 1.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályairól szóló
9/2011.(IV.20.) önkormányzati rendeletének módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.)
önkormányzati rendeletének módosítását.
A Kulturális Bizottság előzetesen megvitatta a napirendet, és a mostani bérekhez alakítva
próbáltak egy javaslattétellel élni.
Harmati Gyula a Kulturális Bizottság elnöke:2010 évben szavazta meg az akkori képviselőtestület a csatlakozást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez,
és akkor még helyi rendelet nélkül minden pályázót támogattak.
2011 évben alkotott a testület rendeletet, és akkor két összeghatárt fogadott el, az öregségi
nyugdíjminimum összege lett az egyik összeghatár, 28.500 Ft, a másik pedig ennek az
összegnek a 150 %-a, azaz 42.750 Ft.
Most ezeket az összeghatárokat javasolja a bizottság megemelni, jószándékkal 250 %-ra, és
azt javasolja, hogy kapjon minden pályázó egyformán 5.000 Ft támogatást az
önkormányzattól. A pályázatot benyújtó hallgatók létszáma egyre csökken, így nem jelent
nagyobb terhet az önkormányzat költségvetésére sem.
A rendelet két pontja lett tehát összevonva, és módosítva az összeghatár, az a bekezdés,
amelyben az árva, és félárva pályázókra vonatkozó rész található, jövedelemvizsgálat nélkül,
az változatlanul maradna, ők is 5.000 Ft-ot kapnak.
A realitás felé próbáltak közelíteni, mert az az összeghatár, ami szerepelt a rendeletben, azt
már az idő meghaladta. Akkor lesz csak probléma, ha lesz egy radikális nyugdíjminimum
emelés.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még kérdés? A módosítás maximálisan
leköveti azt a jövedelemi viszony változást, amit minden évben a jogosultságok vizsgálatánál
tapasztalnak. Eleve a jelentkezők száma is csökken.
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Harmati Gyula képviselő: Nincs róla kimutatás, (nem is lehet), de a következő napirendben
szerepel, hogy merre mennek a nyolcadik osztályosok továbbtanulni, és az a tapasztalat, hogy
jelentősen megnőtt a szakiskolában továbbtanulók száma és csökkent a gimnáziumba
jelentkezők száma. Nyilván ahhoz, hogy felsőoktatásba tanuljon tovább valaki, gimnáziumba
kell hogy továbbtanuljon, az a kapu, hogy a felsőfokú oktatásba bekerüljön.
Földesi Györgyné képviselő: Az indoklásban úgy szerepel, hogy több diákot támogathasson a
testület. Véleménye szerint úgy kellene megközelíteni, hogy a rászoruló diákokat támogassák.
Lenne majd egy javaslata, a diákok támogatásával kapcsolatosan. A pedagógusoknak csak 40
%-a a bucsai lakos (nagyon kevés). Gondolna egy olyanra, hogy például az önkormányzat
taníttatna, ösztöndíjat biztosítana pedagógus pályára készülő bucsai lakos tanulónak, és az
visszajönne ide tanítani. Nem az a szimpatikus, hogy több diákot támogassanak, azokat a
diákokat támogassák, akik rászorulnak.
Mogyorósi Anikó képviselő: A rászoruló diákokat most is támogatják, azok benne vannak az
Arany János Tehetséggondozó Programban, kapják a gyermekvédelmi támogatást, és
mindent, amit lehet. Ebbe a körbe, a Bursa támogatásba már ők sem férnének bele.
Kláricz János polgármester: Megváltozott a jövedelemviszonya azoknak a hallgatóknak,
akiket eddig támogattak. A mostani jövedelemhatár szerint jóval kevesebben voltak a
rászorulók. Úgy érzik, hogy ez nem teljesen jól van így, nyilván erre is az élet hozta a
változtatás szükségességét. A bizottság is azt javasolja, hogy emelkedjen a jövedelemhatár, és
majd kiderül, hogy növekszik-e az igény a Bursa Hungarica támogatásra.
Harmati Gyula képviselő: Ezt már csak jövőre fogják megtudni.
Kláricz János polgármester: Módosító javaslat nem hangzott el, ezért javasolja a meghívóban
kiadott rendelettervezet elfogadását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathelyi
szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) rendelet módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelet
a módosított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló 9/2011.(IV.20.)
önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja:
1.

(1)

§

Az Ör. 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság azokat a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, illetve
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folytató hallgatókat 5.000 Ft/hó ösztöndíjban részesíti, akiknek havi jövedelme vagy
családjuk egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2017. január 1-jén: 28.500 Ft*2,5 = 71.250 Ft).”
(2) Az Ör. 7.§. (2) bekezdése törlésre kerül.
2.

§

(1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Bucsa, 2017. november 30.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017. december 1.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
5. napirendi pont: Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja második
felülvizsgálata elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsa Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programja második felülvizsgálata elfogadását.
Az anyag kiküldésre került. Kéri, hogy a képviselők az anyaggal kapcsolatosan fogalmazzák
meg gondolataikat.
Harmati Gyula képviselő: Nagyon tetszett az anyag, ha valaki megkérdezné, hogy mi történt a
községben, ez az anyag összefoglaló bemutató az elmúlt két-három év eseményeiről,
látványos grafikonokkal. Szerkezetileg is rendben találja.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A mostani dokumentum elkészítésében két jól terhelhető
kolleganő nyújtott segítséget, akik nagyon sok munkát fektettek a felülvizsgálatba.
A titkárságon dolgozó kolleganő és a munkatársa.
A felülvizsgálat egy időszak lezárása, jövőre meg kell alkotni az új dokumentumot. Ennek a
lezárása arról szól, hogy az eddig kitűzött célokat milyen módon sikerült elérni.
Ez lesz majd a megalapozó dokumentum a következő dokumentum tervezésénél, amiben nem
sikerült elérni a célokat, azokat újra ki kell emelni, a hátrányos célcsoportok továbbra is
kidomborításra kerüljenek. Nélkülözhetetlen dokumentum, minden pályázatnál nemcsak
benyújtani kellett, hanem sokszor az illeszkedést is be kell bizonyítani egy pályázatnál,
nemcsak a nyilatkozatot kell megtennie az önkormányzatnak. Nem lehet valótlan dolgot
állítani benne, hiszen a pályázatok ellenőrzése során is szükség van a programra. Nagy
köszönetet mond a kollegák munkájáért. Reméli, hogy ezt is figyelembe veszi a testület.
Mogyorósi Anikó képviselő: Megköszönte a munkát, a Helyi Esélyegyenlőségi Programban
nagyon sok minden került rögzítésre, a sok munka akkor látszik igazán, ha összegzésre kerül.
Nagyon sok mindent elvégeznek az itt élő emberekért, döbbenetes.
Megköszönte a munkát, és az összegzést, jó érzés azt viszont látni azt, hogy tényleg olyan
munka folyik, ami megoldja az problémákat.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az önkormányzati tevékenység nagyon szerteágazó.
Faluházi Sándor képviselő: Csatlakozna az elhangzottakhoz.
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A felülvizsgálat nagyon szerteágazó, és valóban a hétköznapokban nem mindig látják ezt
meg, hogy mennyi minden történik, és mennyi minden létrejött, és még mennyi minden híja
van, de így a helyes, ha látják, hogy mire van szükség. Az elkészült dolgoknak mit lehetne
megvalósítani. Az elkészült dolgoknak mindenki örül. Nagyszerű volt olvasni, megköszönte a
munkát mindenkinek aki részt vett benne.
Kláricz János polgármester: Csak csatlakozni tud az elhangzott hozzászólásokhoz.
Megköszönte a munkát.
Megkérdezte, hogy van-e még kiegészítés?
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Helyi Esélyegyenlőségi Program második felülvizsgálatát elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
96/2017.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
második felülvizsgálata elfogadása
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi
Esélyegyenlőségi Program áttekintését, felülvizsgálatát és a következő döntést hozta:
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2013.(VI.27.) számú
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A képviselő-testület az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvényben foglaltaknak megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett.
A program határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, megállapítja,
hogy felülvizsgálat nem szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan
formában helybenhagyja.
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Kláricz János polgármester
6. napirendi pont: Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzata vagyongazdálkodásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a tájékoztatót Bucsa
Község Önkormányzata vagyongazdálkodásáról.
Kérné a Gazdasági Bizottság elnökét szíveskedjen elmondani, hogy miként döntött a
bizottság.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A második félévi munkatervben kérte a
vagyongazdálkodásról szóló tájékoztató napirendet. Szeretné kihangsúlyozni, hogy nagy
felelőssége van az önkormányzat vagyongazdálkodásában a jegyzőnek és a pénzügyi
bizottságnak. Ha nincs anyag a vagyongazdálkodásról, akkor nem tudnak rálátni, akkor nem
tudnak véleményt sem alkotni, érdemben tárgyalni.
Kötelező jelleggel évente a zárszámadás tárgyalásakor kell elkészíteni a
vagyongazdálkodásról szóló tájékoztatót. Mivel most nem készült olyan mélységű anyag,
(olyan kigyűjtésű anyag,) amelyet érdemben lehetne tárgyalni, ezért a Gazdasági Bizottság azt
javasolja, hogy a napirendet elhalasztja a 2018. évi I. félévi Munkatervbe.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.
Egyetért, és javasolja a bizottság javaslatát jóváhagyni.
Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
97/2017.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató
véleményezése
Bucsa
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatóját jelen ülésen nem tárgyalja, a 2017. évi
költségvetés zárszámadásakor tér vissza a napirendre és részletes kimutatás elkészítését
kéri.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
7. napirendi pont: Az Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi ügyeleti
ellátás kiegészítő finanszírozásával kapcsolatos döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, az Emergency Service
Kft által ellátott központi orvosi ügyeleti ellátást kiegészítő finanszírozásával kapcsolatos
döntés meghozatalát.
Az előterjesztés szerint javasolja az emeléssel kapcsolatos döntés meghozatalát.
Az Emergency Service Kft. azzal a kéréssel fordult az Önkormányzatok felé, hogy az
önkormányzatok által jelenleg fizetett kiegészítő támogatás összegét 14,2 Ft/lakos/hóra
emeljék meg, a jelenlegi összeg 3,70 Ft, ez emelkedne 14,2 Ft-ra. Eddig Bucsa Község
Önkormányzat 8.680,-Ft összeget fizet havonta 2314 fővel számolva.
Amennyiben az Emergency Service Kft. által kért támogatási összeg elfogadásra kerül úgy az
egy hónapra eső támogatási összeg 32.859,-Ft lesz.
Földesi Györgyné képviselő: Egy évre kiszámolva 394.000 Ft lenne a megfizetendő összeg.
A híradásokból mindig azt hallják, hogy az egészségügyre mennyit költ a kormány, itt nem
látják pontosan, hogy miért nem működik gazdaságosan az ügyeleti ellátás.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az ügyeleti ellátás üzleti alapon ellátott forma, összetett megoldás,
mert az önkormányzatoknak kötelező ellátnia.
Több települést is említhetne azzal kapcsolatosan, hogy mennyit fizetnek havonta, van olyan
település, ahol arányaiban jóval többet fizetnek az ügyeleti ellátásért.
Kláricz János polgármester: A hozzájárulások tekintetében nem változott semmi, a felső
táblázat kimutatja a finanszírozást, hogy a teljes rendszer deficites. Az idei évben és a
megelőző években is 8.600 Ft-ot fizetett az önkormányzat, évente 100 ezer forintba került a
feladat ellátása. Most a szolgáltatásért az Emergency14,2 Ft-tal többet szeretne lakosonként
kérni az önkormányzattól.
Harmati Gyula képviselő: A központi orvosi ügyeleti ellátás kötelező önkormányzati
feladatellátás, akkor miért összetett megoldás?
Pap-Szabó Katalin jegyző:Azért összetett megoldás, mert üzleti alapon biztosítják a
szolgáltatást. Kapnak alapfinanszírozást, csak nem eleget.
Ha van egy közbeszerzés, akkor specifikusan meg van határozva, hogy mi az a minimális
szakmai követelmény, ami alapján el lehet látni a feladatot, majd ezt beárazzák. Amikor
eltelik két év és jön egy garantált béremelés, azt már senki nem kompenzálja. Kompenzálják a
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szociális ágazatban, az egészségügyben, de itt nem, ez itt a kockázat és amikor jön az ajánlat
vagy be tudják kalkulálni, vagy nem. A mostani ár nem kedvezőtlen.
Harmati Gyula elnök: Ez nem volt benne a költségvetésben, mekkora az összeg? A tervezett
24 ezer forinttal szemben kb 100 ezer forint, nem lehet kérdéses, javasolja elfogadni.
Kláricz János polgármester: Javasolja támogatni, és elfogadni a kérést. A környéken az egyik
legkedvezőbb összegű amit a központi orvosi ügyeleti ellátásért kell fizetni.
A képviselők egybehangzóan egyetértettek.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki az Emergency Service Kft által ellátott központi orvosi ügyeleti
ellátás kiegészítő finanszírozásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
98/2017.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Az Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő
finanszírozásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdésének b), f) pontjaiban biztosított jogkörében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
A képviselő-testület az Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi ügyeleti
feladatok biztosításához fizetendő kiegészítő díj emelését 14,2,-Ft/hó/ lakos összegben
elfogadja 2017. szeptember-2017. decemberre vonatkozóan.
A Képviselő-testület felkéri Kláricz János polgármestert, az Emergency Service Kft.-vel
kötött megbízási szerződés módosításának aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a Bucsa Község Önkormányzat pénzügyi munkatársát, hogy
a Képviselő-testület által javasolt támogatási összeget az önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletébe építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs
8. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi hitelkeret
szerződésének megkötésére
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2018. évi hitelkeret szerződésének megkötésére szóló döntés meghozatala.
A futó projektek egy magasabb hitelkeret szerződés megkötésére adnak okot, ezért kéri, hogy
a költségvetésből adódóan 17.105.000 Ft-ra jogosult az önkormányzat, ha magasabb hitel kér
az önkormányzat, akkor fedezetbevonásra lesz szükség.
Fedezetként az önkormányzat szántó ingatlanát fogja javasolni bevonni.
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Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a javaslattal kapcsolatosan van-e kérdés,
hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a 2018. évi hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatos döntés.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
99/2017.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi hitelkeret szerződésének megkötésével
kapcsolatosan
I.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatok
ellátásának, az intézmények működésének finanszírozása érdekében felkéri a Békés
Takarékszövetkezet vezetőségét, hogy Bucsa Község Önkormányzatának jelenleg
fennálló 17.105.000 Ft-os hitelkeret szerződését 30 nappal, - amennyiben lehetőség
van rá 60 nappal – szíveskedjenek meghosszabbítani.
II.
A Képviselő-testület kéri, hogy ezen időszak alatt a Békés Takarékszövetkezet
szíveskedjen felülvizsgálni Bucsa Község Önkormányzata 2018. évre 30.000.000 Ft
összegre szóló folyószámla hitelkeret kérelmét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés
megkötésével kapcsolatos teendők ellátásával.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő:
értelem szerint
9./ napirendi pont: Döntés Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat részére
nyújtandó működési támogatásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a döntést Bucsa
Község Csatornamű Víziközmű Társulat részére nyújtandó működési támogatásról szóló
döntés meghozatalát.
A Víziközmű Társulat elnöke levélben fordult a képviselő-testülethez, és azt kéri, hogy a
társulat működésének lezárásához, megszűnéséhez nyújtson anyagi segítséget az
önkormányzat. Az elnök asszony a díjazásáról már régen lemondott, de maga a társulat
könyvelés nélkül nem működhet.
A kölcsönszerződését támogatásként minősítse át az önkormányzat, illetve innentől vállaljon
fel minden pénzügyi kötelezettséget az önkormányzat.
December 15-ig szükséges egy víziközmű közgyűlést is tartani, amikor a társulat meg is
szűnne.
Harmati Gyula elnök: Eljöhetett volna az elnök asszony az ülésre. A most megkapott anyagot
nem elég első olvasásra megismerni, meg kell érteni, így se támogatni, se ellenezni nem fogja.
Tartózkodni fog.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat
könyveibenszállítói tartozás 342.900 Ft, visszafizetendő túlfizetés érdekelteknek: 425.900
Ft, összesen: 768.800 Ft összeg került kimutatásra. A társulat betétszámláján rendelkezésre
álló pénzegyenleg: 312.757 Ft. A kiegyenlítésekhez hiányzik még 456.043 Ft.
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Mogyorósi Anikó képviselő: Ha most nem hoznak döntést, akkor még nagyobbra „nyílik az
olló” és még több lesz a társulat igénye.
Kláricz János polgármester: A képviselő-testület egyszer már hozott egy olyan döntést, hogy
a társulat elnöke igyekezzen a behajtásokra vonatkozó intézkedések megtételére. A társulat
fontos szerepet töltött be, a településen elkészült szennyvízberuházás jogi alapja volt. Sőt
sokáig a forrásbiztosítás a társulaton keresztül történt.
Javasolja a támogató döntés meghozatalát.
A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki támogatja, hogy a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat részére Bucsa Község
Önkormányzata 456.043 Ft működési célú támogatást nyújtson.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 4 igen szavazattal, 2
ellenében, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
100/2017.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat részére nyújtandó
működési támogatásról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Csatornamű
Víziközmű Társulat megszűnésével kapcsolatosan a társulat elnökének 27/2017. ikt.sz.
levelében foglaltkérelmének helyt ad, és a társulat részére a végelszámolás mihamarabbi
befejezéséhez 456.043 Ft működési célú támogatást biztosít.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési támogatást Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetése Felhalmozási bevételek terhére történő
átutalásáról intézkedjen.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: Döntés a Református Egyház részére nyújtandó kölcsönről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a döntést a Református
Egyház részére nyújtandó kölcsönről. Elindult egy beruházás, ami a templom felújítását
szolgálja. Kéri, hogy az írásban beadott kérelmet Faluházi Képviselő úr egészítse ki.
Faluházi Sándor képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a református egyház sikeresen
pályázott aVP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati kiírásra „A Bucsai Református templom
energetikai korszerűsítése” címmel.
A megvalósuló beruházás pénzügyi teljesítése nagy anyagi terhet jelent az egyház részére,
mivel a Támogatási Szerződés 36.943.605 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra
jogosítja a pályázót, de támogatás utófinanszírozású.
Az egyháznak tehát először ki kell fizetnie a számlát, utána kapja meg a pályázati támogatást.
Az egyház számlavezető pénzintézetéhez fordult kölcsönért, de nem sikerült a
kölcsönfinanszírozást elindítani. Még ebben az évben 15 %-os elkészültséget el kell érni, és
ennek a kifizetéséhez kérnének anyagi segítséget az önkormányzattól.
A beruházást 2018. augusztus 31-ig be kell fejezni, erre az időpontra került a kölcsön
visszafizetésének a határideje is.
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Szeretné kérni a Református Egyházközség az önkormányzatot, hogy az egyházközség
részére az I. ütem kifizetéséhez szükséges 4.000.000 Ft anyagi forrást kölcsön formájában
biztosítsa. A visszafizetés tehát2018. augusztus hó 31. napjáig történne meg.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat részéről a kérelmet javasolja támogatni, kicsit
megkönnyítve a testületi tagok döntéshozatalát, tájékoztatja a képviselőket, hogy ez az összeg
rendelkezésre áll az önkormányzat költségvetésében. A Gazdasági Bizottság is véleményezte
a kérést.
Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Református
Egyház részére a 4.000.000 Ft kölcsön nyújtását. Felmerült az a gondolat isa bizottság
részéről,hogy mivel a templom 90. éves évfordulója volt, (a templom az emberek lelkének
egy része) egy bizonyos összeggel támogassák, úgy mint régebben a civil szervezeteket.
(Tudvalévő, hogy most gépkocsi használatot biztosítanak a civil szervezeteknek, nyilván az
egyházat, a templomot nem lehet így támogatni.)
Egyenlőre arról beszélnek, hogy kölcsön formájában nyújtsanak támogatást. A Gazdasági
Bizottság elfogadásra javasolja a kölcsön nyújtását.
Kláricz János polgármester:A bizottság már tehát arról is beszélt, hogy később a kölcsönként
adott összegen túl támogatást is javasol a Református egyház részére. Most az a fontos, hogy
a beruházás biztonságban elkészüljön. Egyetért az elhangzott javaslattal.
Harmati Gyula képviselő: A református templom a bucsai embereknek emblematikus,
műemlék jellegű épület, az az érdekük, hogy szép legyen, és ha erre van mód és lehetőség,
akkor egyértelmű, hogy támogatják. Lehet más gyülekezet is fog támogatási kérelemmel az
önkormányzathoz fordulni, javasolja, hogy azokat se felejtsék el.
Mogyorósi Anikó képviselő: Hamarosan erre is sor fog kerülni. Támogatja a pályázattal
megvalósuló beruházáshoz szükséges anyagi segítségnyújtást.
A katolikus templom felújítására is sor kell, hogy kerüljön, mert égetően fontos.
Most megrekedtek a dolgok, de további intézkedéseket fognak tenni az ügyben.
Kláricz János polgármester: Egyetért, hozzáteszi, hogy ez év nyarán az önkormányzat már
nyújtott segítséget egy állvány biztosításával, és sajnos akkor nem jött a kivitelező a katolikus
templomban elvégzendő munkákra, ami így egyéb okok miatt nem valósult meg.
Kláricz János polgármester: Kéri, hogy térjenek vissza a mostani döntéshez. Megkérdezte a
képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?Mivel több kérdés és hozzászólás
nem volt, kérte a képviselőket, aki támogatja a Református Egyház részére nyújtandó a VP 67.2.1-7.4.1.1-16 pályázattal megvalósuló beruházás pénzügyi elszámolásához szükséges
4.000.000 Ft-os kölcsön nyújtását 2018. augusztus 31. napjával történő visszafizetésre.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
101/2017.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés a Református Egyház részére nyújtandó kölcsönről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Református EgyházVP6-7.2.17.4.1.1-16 pályázata elszámolásához 4.000.000 forint, azaz négy-millió forint,
felhalmozási célú kölcsönt nyújt, amely összeget az egyházközösség a projekt befejezése
időpontjáig, azaz 2018. augusztus 31. napjáig történő visszafizetésre ad kölcsön.
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A pályázattal „A Bucsai Református templom energetikai korszerűsítése” címmel
megvalósuló beruházás pénzügyi teljesítése nagy anyagi terhet jelent az egyház részére,
mivel a Támogatási Szerződés 36.943.605 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra
jogosítja a pályázót, de mivel a támogatás utófinanszírozású a Református Egyházközség
részére az I. ütem kifizetéséhez szükséges anyagi forrást az önkormányzat Bucsa Község
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének Felhalmozási célú bevételeinek terhére kölcsön formájában biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
11. napirendi pont: Döntés a Bucsa, Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan hasznosítás
ügyében a 2017. évi Start Mintaprogramban
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a döntést a Bucsa,
Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatosan.
Már május óta tervezve van egy közfoglalkoztatási program a Kossuth utcai ingatlan egyéb
termeinek hasznosítására. Még a mai napon is folytak egyeztetések, az indítandó program15
fő foglalkoztatását tenné lehetővé oly módon, hogy a Kossuth utcai ingatlanba beszerzésre
kerülnének olyan eszközök, amelyek kilépő szőnyegek és más egyéb szőnyegtermékek
gyártásával foglalkoznának. Belső átalakításra is van tervezve forrás, illetve szabász gépek
beszerzésére.
Ez a pályázat egy meglévő piacot feltételez maga mögött, a Rehab Kredit Kft és az Ösvény
Esélynövelő Alapítvánnyal részben karöltve, szakmailag támogatva valósulna meg.
Az egyediségét mutatja ennek a projektnek az, hogy a Belügyminisztériumban ún.
mintaprogramként kezelik ezeket a programokat, és amelyeknek a végeredményként az is
előadódhat, hogy piaci alapon is fenn tudná magát tartani a projekt. Az ilyen jellegű
mintaprogramokat kedvelik, ezek elbírálása kedvezőbb. Előzetesen már megvizsgálásra került
a program indítása, és most jelezték, hogy nyújtsa be a kérelmet az önkormányzat, mert az
idei költségvetési évbe még belefér. Maga a dokumentum, amit a képviselő-testület elé
prezentáltak nem egy teljes, hanem egy részben felépített üzleti modell, ami az
anyagbeszerzésre, a gépek beszerzésére, használatára, a piac felkutatására a projekt
fenntartására mutat rá. Nem feltétlenül beszélnének 15 fős foglalkoztatás esetében önerőről,
de egyfajta önként vállalt önerőt mindenképpen elvár az önkormányzattól a
Belügyminisztérium. A helyiség kialakításához szükséges összeg 50 %-át,
Az önkormányzat önerő vállalása körülbelül kétmillió forint, a projekt teljes költsége 60
millió forint bérrel együtt, amit 100 %-ban lefinanszíroz a Belügyminisztérium, ha a
mintaprogramot alkalmasnak tartja arra, hogy jövőképként tudjon megjelenni a településen, és
tudjon működni.
A pályázat benyújtásához Képviselő-testületi döntést nem kértek, viszont szükségesnek tartja,
hogy a projekt volumenét tekintve a testület tájékoztatást kapjon, és megerősítenék a
benyújtásban. Az üzleti modell most tud működni, piaci oldalon nyitásként szolgálni, amit
kellő körültekintéssel és a Rehab Kredit Kft és az Ösvény Esélynövelő Alapítvány szakmai
támogatásával bevonva, eljuthatnak oda, hogy a mintaprogram végén piaci alapon működve
álláshelyeket is fenn tudnának tartani.
Jól átgondolt az anyag, piackutatás előzte meg, Bucsa településen van most erre alkalmas
ingatlan. Két bérlő van, most az ingatlanban, ha a pozitív visszajelzés érkezik a
Belügyminisztériumtól, akkor a bérleti szerződéseket felmondja az önkormányzat, és
december 15-vel szeretnék a programot elindítani.
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Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy az ott dolgozókat kiválasztanák, vagy az
önkormányzat javasolta?
Kláricz János polgármester: A Kossuth u. 22. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan kereste az
önkormányzat azt a lehetőséget, hogy olyan munkalehetőséget hozzanak, és teremtsenek
helyet, ami hasznos és önfenntartó lehet a későbbiekben.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy miért jó az Önkormányzatnak, ha a projekt
közös, vagy Bucsa Község Önkormányzata programja?
Kláricz János polgármester: Ez a projekt csak Bucsa Község Önkormányzata programja. Az
elkészült termékeknek kerestek piacot. Azokra adott ajánlatot a kft és az alapítvány. Ez a
mintaprogram olyan jellegű, hogy olyan termékeket állítanak elő, ami piaci alapon is megállja
a helyét. Az árkok tisztítását nem lehet piaci alapon végezni, ott kimondottan a szociális
foglalkoztatás a lényeg.
Földesi Györgyné képviselő: Ha már május óta van erre lehetőség előbb is lehetett volna ezzel
foglalkozni. Az önkormányzat fogja termelni az áruféleségeket, és a két említett cég akik
felvásárolják? Lesz ehhez megfelelő képességű munkaerő?
Kláricz János polgármester: Lesznek olyan szakmai segítséget nyújtó munkatársak, az
Ösvény Esélynövelő Alapítvány közreműködésével, szakmai segítségnyújtás keretében,
aminek költsége nem lesz.
Fenyődi Attila alpolgármester: Véleménye szerint nincs vesztenivalója az önkormányzatnak,
javasolja benyújtani a pályázatot.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi Start
Mintaprogramjának benyújtásával, a Bucsa, Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan
hasznosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
102/2017.(XI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés a Bucsa, Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan hasznosítása ügyében
a 2017. évi Start Mintaprogramban
I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Start Mintaprogramban
Bucsa, Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan helyiségeiben tervezett, „Lábtörlő, szőnyeg és
egyéb háztartási textíliák gyártása” a mellékelt üzleti terv alapján történő program
indítását, és a Belügyminisztérium felé elbírálásra továbbítását támogatja.
II. A program megvalósításával kapcsolatos üzleti tervben tervezett belső
átalakításokkal, lemeztároló kialakításával kapcsolatosan jelentkező költség 2.038.832.Ft önerőként biztosítja úgy, hogy 2018. február 28-i záró dátummal a szükséges
átalakításokat elvégzi. A sikeres lebonyolítás érdekében a Képviselő-testület vállalja,
hogy a szükséges önerő összegét a 2017. illetve 2018.évi költségvetésének terhére
biztosítja.
Határidő: azonnali
Felelős: Kláricz János polgármester
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12. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: A Bejelentések napirend következett.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szociális Bizottság anyagi
forrást talált arra, hogy azok a nem rászoruló gyermekek, akik nem kaptak beiskolázási
támogatást, és nem kapnak egyéb formában sem támogatást 0-25 éves korig egyszeri 8.000 Ft
támogatást kapjanak. A kifizetésekhez lakcímigazolvány szükséges. 2017. december 18-19.
napján történik a kifizetés.
Mogyorósi Anikó képviselő: Augusztus hónapban nem tudott megvalósulni ez a szándék, de
most karácsony előtt is nagyon fognak ennek örülni.
Fenyődi Attila alpolgármester: Az ez évi fenyőfát szeretné felajánlani a térre a községnek.
Megkérdezte, hogy mikorra tervezze a szállítást.
Kláricz János polgármester: Az adventi vásár december 17-én vasárnap lesz. Megköszöni a
fenyőfa adományozását és kéri, hogy a fenyőfa ekkora már érkezzen meg.
Földesi Györgyné képviselő: Az orvosok tájékoztatása a második félévi munkatervbe került
beépítésre. Megkérdezte, hogy milyen visszajelzés érkezett az orvosoktól.
Kláricz János polgármester: Az orvosokat felkereste és felkérte az önkormányzat részéről a
tájékoztató megtartására, de még nem érkezett visszajelzés az időpontra vonatkozóan.
Földesi Györgyné képviselő:Az önkormányzat nagyon sok gyümölcsfát ültetett. Megkérdezte,
hogy a gyümölcsfáknak ki a szakmai felelőse? A közmunkások munkája kívánni valót hagy
maga után, az eredménye is, és a minősége is. Ki lesz, aki szakmailag a gyümölcsfákkal fog
foglalkozni?
Kláricz János polgármester: Lesz a gyümölcsfáknak szakmai felelőse.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még további kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét
és az ülést 16,30 órakor bezárta.
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