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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-19/2013. iktatószám 

 

19. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én 

(hétfőn) délután 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Biró Endre, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán 

képviselők. 

 

Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Harmati Gyula, Fenyődi Attila képviselők 

 

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

főmunkatársak 

 

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

valamint a pénzügyi munkatársakat Balázs Ferencnét, és Zsombok Gyulánét. 

 

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

testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontot kiegészíteni még három napirendi ponttal:  

 

1./ A Munkaügyi Központ pályázati felhívása kezdő vállalkozások támogatására, a Jól menő 

vállalkozások támogatása címmel 

 

2./  A Bucsai Kábeltelevízió Kft ügyvezető váltásával, Szűcs Gábor ügyvezető tulajdon része 

értékesítéséhez való hozzájárulásról, és a kft követelés értékesítéssel kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

3./ Lévai Ferenc telekvásárlási kérelme, Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában álló, 

természetben a Kanizsai utca 34 alatti, 314 helyrajzi számú beépítetlen ingatlan 

vonatkozásában 

 

A meghívóban megküldött napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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3./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése pénzmaradványának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Döntés „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-2.1.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása 

tárgyában, KÉ-19939/2012 számon 2012. 12. 24. napján megjelent hirdetmény közzétételével 

indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ A 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás „Társulási Megállapodása” módosításának 

jóváhagyása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Ügyvédi Megbízási szerződés megtárgyalása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Bejelentések 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

   
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

A képviselő-testület döntött arról, hogy 2013. június 1-jétől szeretné a számlavezetését a 

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezethez áthozni. A számlanyitással kapcsolatosan 

teendőket az önkormányzat elvégezte, a számlaszerződéseket megkötötte. A Magyar 

Államkincstárhoz a bejelentés meg is történt, és a június 1-jét követő normatívák utalása már 

az új számlára fog történni. 

Ingyenes internetes hirdetési felületen meghirdetésre került az önkormányzat tulajdonát 

képező kistehergépjármű, és a személygépkocsi, amelyekről a testület úgy döntött, hogy 

értékesíteni kívánja. A platós kistehergépjármű elkelt a testület döntésének megfelelő 

értékben. A személygépkocsira még nincs érdeklődés, a hirdetést az önkormányzat fenntartja.  

Az óvodai beíratások rendje meghirdetésre került. 

 

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

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokat 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    37/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 

rendeletének elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadását. Köszöntötte a jelen 

lévő Dr. Kalász Imre független könyvvizsgálót, aki elkészítette Bucsa Község Önkormányzat 

2012 évi zárszámadásáról készült jelentést.  

Elmondta, hogy a délelőtt folyamán Gazdasági Bizottság is tárgyalta az anyagot, és 

elfogadhatónak javasolta a 2012. évi zárszámadást. A pénzügyes kollegák egy nagyon jó, 

áttekinthető anyagot, és szöveges értékelést készítettek a képviselők részére.  

Megkérdezte, hogy van-e valamilyen terület, amelyet részletesebben szeretnének hallani a 

képviselők? Amiről bővebben szó esett az a pénzmaradvány kezelése volt. A pénzmaradvány 

nagy százalékában futó beruházásokra elkülönített forrás volt, összességében ahhoz, hogy a 

tavalyi évben az adósságkonszolidáció következtében és a belvíz visszafizetési 

kötelezettségnek tervezett módon helytálljon az önkormányzat 76.778 eFt rövid lejáratú hitel 

került betervezésre, melyet az adósságkonszolidáció révén az önkormányzattól az állam 

átvállalt és már teljesített is. 

A konyha esetében a tavalyi éves működés 101,6 %-os normaátlagon 3.489 eFt-tal kellett 

megpótolni. Az idei évre már egy utasítás került megfogalmazásra, ami azt jelenti, hogy 90-

95 %-os normaszinten kell az élelmezésvezetőnek tartani a normát, a minőség romlása nélkül, 

amelyet sikerült is betartani.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról 

 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
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Törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi zárszámadásról a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a 2012. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 777.147 eFt-ban, 

kiadási főösszegét 718.856 eFt-ban állapítja meg, mérleg főösszege: 582.651 eFt. 

 

2.§ 

   

Pénzmaradvány 
 

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát 37.820 eFt-ban állapítja meg, ebből feladattal  

        terhelt 37.820 eFt, szabad pénzmaradvány - Ft. 

 

3.§ 

 

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

(2) A 2. melléklet és a 3. melléklet a könnyviteli mérleget tartalmazza, a 4. melléklet a 

bevételek és kiadások alakulását tartalmazza.  

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

(4) A 6. melléklet a felhalmozási bevételeket tartalmazza.  

(5) A 7. melléklet a felhalmozási kiadásokat tartalmazza.  

(6) A 8. melléklet a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat tartalmazza 

mérlegszerűen.  

(7) A 9. melléklet a kiadásokat szakfeladatonként tartalmazza. 

(8) A 10. melléklet a bevételeket szakfeladatonként tartalmazza.  

 

4.§ 

 

              A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevétele és kiadása 

 

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

Intézmény és Óvoda mérlegét tartalmazza, a 2/a. melléklet ezen intézmény bevételeit, 

3/a. melléklet a részletes kiadásait, a 4/a. mellékelt pedig a pénzmaradványát tartalmazza.  

 

5.§ 
 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit 

 

(1) A 1/b. melléklet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

mérlegét tartalmazza, a 2/b. melléklet a körjegyzőség bevételeit, a 3/b. melléklet a részletes 

kiadásait, a 4/b. melléklet pedig a pénzmaradványát tartalmazza.  

 

6.§ 

 

Az önkormányzat vagyona 

 

(1) A 11. melléklet kimutatás az önkormányzat vagyonáról. 
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(2) A 12. melléklet a nullára leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközeinek 

kimutatását tartalmazza 2012. évben. 

(3) A 13. melléklet, tájékoztató adatok a 2012. évi bevételek és kiadások alakulásáról. 

(4) A 14. melléklet, tájékoztató a folyószámlahitel alakulásáról 2012. évben. 

(5) A 15. melléklet a 2012. évi pénzmaradványt tartalmazza. 

 

7.§ 

 

Létszám adatok 

 

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre összesített 

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám- átlaglétszám: 126,1 fő 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 135 fő 

(2) Közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 61 fő. 

(3) A létszámadatokat a 16. melléklet tartalmazza. 

 

8.§ 

 

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

döntéseinek számszerűsítését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

9.§ 

 

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

támogatásairól készített kimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2)  A 19. melléklet a természetben nyújtott támogatásokat tartalmazza. 

(3) A 20. – 21. mellékletek a finanszírozási ütemtervet mutatják be. 

 

10.§ 

 

Záró rendelkezések 

  

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

Bucsa, 2013. április 29. 

 

   

  Kláricz János       Dr. Nagy Éva 

  polgármester                       jegyző  

 

Kihirdetve: Bucsa, 2013. április 30. 

                  Dr. Nagy Éva 

                                                         jegyző  
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3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  

pénzmaradványának elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2012. évi költségvetése pénzmaradványának elfogadását, amely a 

zárszámadási rendelethez kapcsolódó döntés.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, a 2012. évi pénzmaradvány elfogadását kérte, hogy 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja?  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

38/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  

pénzmaradványának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012 évi pénzmaradványt a  zárszámadási 

rendeletével 37.819.242Ft-ban állapította meg 

(Bucsa Község Önkormányzatának 7/2013.(IV.30.) számú az önkormányzat 2012. évi 

zárszámadásáról szóló rendelete 15. melléklete) 

 

Szöveg Körjegyzőség Önkormányzat Iskola Tárgyévi 
pénzmaradvány 

1.Költségvetési bankszámlák záró 
egyenlegei 

158.384 29.844.023 818.824 30.821.231 

2.Pénztárak és betétkönyvek záró 
egyenlegei 

75.563 1.455.482 2.128 1.533.173 

3.Záró pénzkészlet ( 1+2) 233.947 31.299.505 820.952 32.354.404 
4.Rövidlejáratú likvid hitelek záróállom. 0 0 0 0 
5.Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen 1.942.253 5.096.754 175.500 7.214.507 
6.Előző években képz. tartalékok 
maradványa 

-235.494 9.375.618  9.140.124 

7.Költségvetési passzív elszámolások     
8.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 
   ( Mérleg szerinti pénzmaradvány) 

2.411.694 27.020.641 996.452 30.428.787 

9.Intézményi költségvetési befizetés 
   többlettámogatás miatt 

-3.581.581 3.581.581  0 

10.Költségvetési befizetés 
többlettámogatás     miatt 

 -198.000  -198.000 

11.Költségvetési kiutalás kiutalatlan 
támogatás 
     miatt 

 -687.444 
908.965 

687.444 908.965 

12.Pénzmaradványt terhelő elvonások     
13.Költségvetési pénzmaradvány  
     ( Mérleg szerinti maradvány ) 

-1.169.887 30.625.743 1.683.896 31.139.752 

14.Költségvetési pénzmaradványt 
módosító 
     tétel (Kertészsziget,Ecsegfalva) 

5.046.265  1.633.225 6.679.490 

15. Jóváhagyott pénzmaradvány 3.876.378 30.625.743 3.317.121 37.819.242 

16. Pénzmaradvány felhasználás     
Túlfinanszírozás visszafizetése -3.581.581 687.444  4.269.025 
Pályázati sajáterő  418.554  418.554 
MÁK – nak  Önrevízió miatti visszafizetés     
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Fejlesztési célú pályázat áthúzódó része   1.193.795  1.193.795 
Szállítói kötelezettség 

- működési 
- Fejlesztési célú 

 5.417.470 
21.079.680 

 5.417.470 
21.079.680 

Iskolai pályázatból áthúzódó kifizetés   3.317.121 3.317.121 
Ebből : Iskola   2.393.963  
             Óvoda   923.158  
Szabad pénzmaradvány 294.797  0 294.797 
Rövidlejáratú hitel törlesztés  1.828.800  1.828.800 
Települési pénzmaradvány összesen    37.819.242 

Likvid hitel     

Felhasználható pénzmaradvány 
összesen: 

294.797   294.797 

 

 

Kláricz János polgármester: Kérte Dr. Kalász Imre könyvvizsgáló urat, hogy szíveskedjen 

tájékoztatást adni Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a független 

könyvvizsgálói jelentésről.  

 

Dr. Kalász Imre könyvvizsgáló: Tisztelt Képviselő-testület! Átvizsgálva Bucsa Község 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadását, megállapította, hogy 582.651 eFt 

mérlegfőösszeggel, 39.570 eFt tartalékkal valamint 777.147 eFt bevétellel, és 718.856  eFt 

kiadással elfogadta, és ezek alapján kiadta a Független könyvvizsgálói záradékot. 

Megállapította, hogy Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről a 

2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetről, jövedelmi helyzetről, a 

működés eredményéről a beszámoló valós és megbízható. 

  

Kláricz János polgármester: Megköszönte Dr. Kalász Imre könyvvizsgáló munkáját, és a 

kiegészítést, a képviselő-testület elfogadta a Bucsa Község Önkormányzata 2012. évi 

zárszámadását. 

 

4. napirendi pont: Döntés „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-2.1.0/09-

11-2012-0009 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki 

ellenőri feladatok ellátása tárgyában, KÉ-19939/2012 számon 2012. 12. 24. napján 

megjelent hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

eredményéről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Döntés „Bucsa 

Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-2.1.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 

projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában, KÉ-

19939/2012 számon 2012. 12. 24. napján megjelent hirdetmény közzétételével indított 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről. Az önkormányzat „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban közbeszerzési 

eljárást indított. Az ajánlatok bírálatának tárgyalást megelőző szakaszáról készült Bíráló 

Bizottsági jegyzőkönyv és javaslat alapján a Képviselő-testület az Országos Vízügyi 

Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.) 

ajánlatát érvényesnek nyilvánította, és elhatározta a tárgyalás lefolytatását az ajánlatevővel. 

2013. év április 16-án sor került a tárgyalásra az érvényes ajánlattevővel, aki a következő: az 

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest, 

Nagysándor József u. 6.). 
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A tárgyalás eredményeképpen az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és 

Tervező Kft. ajánlattevő az alábbiak szerint módosította az ajánlati árat: Országos Vízügyi 

Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. ajánlattevő végső nettó ajánlati ára: 45 

000 000 Ft, valamint a meghiúsulási kötbér mértéke forintban kifejezve: 1 000 000 Ft. 

Mivel az ajánlatok bírálati szempontja, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, és az 

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. ajánlattevő tette a 

legalacsonyabb összegű árajánlatot, javasolta, hogy őt hirdessük ki nyertes ajánlattevőnek. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kbt. 22. § (5) bekezdése alapján testületi döntéshozatal 

esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. 

 

Kérte a képviselőket, hogy egyenként nevük elhangzása után igennel, nemmel, vagy 

tartózkodással szavazzanak.  

1./ Kláricz János  igen szavazat 

2./ Biró Endre   igen szavazat 

3./ Faluházi Sándor  igen szavazat 

4./ Juhász Sándor  igen szavazat 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

39/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

„Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-2.1.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok 

ellátása tárgyában, KÉ-19939/2012 számon 2012. 12. 24. napján megjelent hirdetmény 

közzétételével indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről 

A Képviselő Testület  

     - az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

- az eljárás eredményeként az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és 

Tervező Kft. (1054 Budapest, Nagysándor József u. 6.) ajánlattevőt az eljárás 

nyerteseként hirdeti ki és a szerződés az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki 

Konzulens és Tervező Kft. megköthető. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

5. napirendi pont: A 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a 8/2013.(III.29.) BM 

rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat benyújtásához 

szükséges önerőről szóló döntés meghozatalát. 

Nyílt egy Belügyminisztérium által kiírt pályázat, melynek keretében 90 %-os támogatással 

lehetőség nyílna az óvoda épületek hőszigetelésére és tetőcseréjére, valamint 

eszközbeszerzésre.  

Nagyon jó a pályázati konstrukció, mert előre megfinanszírozza a minisztérium. Elkészült a 

két költségvetés, amelyből a képviselők megismerhetik a felújítási munkafázisokat. Ahhoz 

szükséges testületi döntés, hogy a biztosított önerő meglétét kinyilatkozza a képviselő-

testület.  

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete is meghozza a saját döntését, a 

holnapi napon.  

A pályázat benyújtása határideje: 2013. május 2.  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

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

8/2013.(III.29.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása 

pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló határozattal. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 40/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

 A 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján Bucsa Község Napközi Otthonos 

Óvoda bucsai tagintézménye és kertészszigeti tagintézménye felújítására. 

Támogatási igény összege:   27.329.911 Ft  

Önkormányzati saját erő összege:    3.036.656 Ft 

A fejlesztés összköltsége:   30.366.567 Ft  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 10 % azaz 

3.036.656 Ft összegű önerőt a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. 

Bucsa Község Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy az építési 

tevékenységhez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott 

idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező bírálata esetén a 

támogatási szerződés aláírására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2013. május 2., illetve a szerződés kötésre folyamatos 

 

6. napirendi pont: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás „Társulási Megállapodása” 

módosításának jóváhagyása 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás „Társulási Megállapodása” módosításának jóváhagyását. 

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás levelét a képviselők az előterjesztés részeként 

megkapták. Ez alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodást érintő 

jogszabályi változások átvezetését, és egyben az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást jóváhagyni szíveskedjenek.   

 

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   
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   41/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás „Társulási Megállapodása” módosításának 

jóváhagyása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás által 2013. február 12-én a 16/2013.(II.12) számú Határozattal 

elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7./ napirendi pont: Ügyvédi Megbízási szerződés megtárgyalása  

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, az Ügyvédi megbízási 

szerződés megtárgyalását. A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az anyagot. Már volt egy 

tervezet a testület előtt, de akkor arra a döntésre jutottak, hogy az nagyon sok költségbe került 

volna. Így azt javasolja, hogy hagyják a rendőrség feladatának azt, hogy ők jelöljenek ki a 

szakértőt. Viszont a Megbízási szerződésben foglalt két határozattal kapcsolatban az 

önkormányzatnak kötelessége az adott feljelentést megtenni. Már van kész anyag, de mivel 

kétszer már visszaküldte az ügyvéd úrnak a megbízási szerződést, mert az volt a célja, hogy a 

legkisebb anyagi kockázatra levinni a szerződésben vállaltakat, ez a változat most került a 

képviselők elé. Több ütemre van szétosztva, attól függően, hogy milyen eredményt érnek el. 

Nagyon sok anyagi reményt nem fűz az ügyhöz. Ezért is gondolta azt, hogy a kockázatot 

csökkenteni kell. A két határozatba foglalt összeg tekintetében kerül sor a vizsgálatra. Az 

egyik a 41.315 eFt, melyet visszakövetelt a Magyar Állam a kincstáron keresztül, illetve a 

15.750 eFt, amelyet szintén 2012 január 4-én kiállított határozatával követelt vissza és 

amelyet a sikeres ÖNHIKI pályázaton való részvétellel vissza tudott fizetni az önkormányzat. 

Az ügyvéd úrnak már van rálátása az ügyre, és tudott megállapításokat tenni, van tapasztalata, 

és ezt az ügyet le kell folytatni.  

Felmerült olyan kérdés, hogy mit lehet tudni előre az eljárás eredményéről. Az ügyvéd úr 

elmondta, hogy ha a hivatal körében elkövetett akármilyen megállapítást ha tesz a nyomozó 

hatóság, az akkor a súlyosbító körülménye az, ha a szándékosság bizonyítható. A 

szándékosság bizonyítására is van elmélet. Ha ez megállja a helyét, akkor maximum hat 

hónap az, amire anyagi kártérítéssel tartozik akár a jegyző, akár a polgármester. 

Összességében magát a szerződést alkalmasnak tartja arra, hogy az megkötésre kerüljön.  

Juhász Sándor képviselő úr elektronikus levél útján válaszolt, és szintén alkalmasnak és 

megfontoltnak tartja a Megbízási Szerződést. 

Megkérdezte, hogy van-e a képviselőknek kérdése? 

Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki egyetért az Ügyvédi Megbízási Szerződéssel, és felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés megkötésével. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

42/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

Ügyvédi Megbízási szerződés megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletét 

képező Ügyvédi Megbízási Szerződést. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

megkötésére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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9. napirendi pont: A Munkaügyi Központ pályázati felhívása kezdő vállalkozások 

támogatására, a Jól meNŐ vállalkozások támogatása címmel 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Munkaügyi 

Központ pályázati felhívását kezdő vállalkozások támogatására, a Jól meNŐ vállalkozások 

támogatása címmel.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy egy írásos pályázati felhívás közzé tételében, 

megismerésében kéri a segítségüket a Munkaügyi Központ. A pályázat kezdő vállalkozások 

támogatására szól. Az önkormányzat honlapján is közzé fogják tenni.  

Kéri a képviselőket, hogy nyújtsanak segítséget abban, hogy a községben megismerhessék ezt 

a pályázatot. Talán hamarabb elterjed a pályázat, ha a képviselők ajánlják a vállalkozó kedvű 

lakosoknak. 

 

10. napirendi pont: Lévai Ferenc bucsai lakos telekvásárlási kérelme, a Bucsa, Kanizsai 

utca 34. szám alatti 314 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú telek vonatkozásában 

  
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, Lévai Ferenc bucsai 

lakos telekvásárlási kérelmét, a Bucsa, Kanizsai utca 34. szám alatti 314 helyrajzi számú 

önkormányzati tulajdonú telek vonatkozásában.  

A beépítetlen telek területe: 1433 m
2
. Lévai Ferenc bucsai lakos szándékát fejezte ki már 

régebben is az önkormányzati tulajdonú telek megvásárlásával kapcsolatosan, de akkor attól 

tették függővé, hogy a szomszédos telket is meg tudja-e vásárolni, illetve az elgondolt 

vállalkozását meg tudja-e valósítani.  

A 102/2008.(06.27.) KT határozat szerint az önkormányzati telkek négyzetméterenkénti ára 

300.- Ft. 

A telek eladási ára tehát 1433 m
2
 x 300.- Ft = 429.900 Ft.  

Lévai Ferenc a szomszéd telken vasból készült elemeket szeretne gyártani, amely 

vasszerkezetek szereléséhez szükségesek, ezt a telket pedig a tárolásra, illetve azért szeretné 

megvásárolni, hogy a saját maga szomszédja legyen. Ez jó a településnek is, mert biztosan 

csak bucsai lakosok foglalkoztatásában gondolkodna a Lévai úr. Munkahely lehetőség is van 

ebben a szándékban, és mint ilyet a testületnek mindenképpen támogatnia kell. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért Lévai 

Ferenc telekvásárlási kérelmével, a Bucsa, Kanizsai utca 34. szám alatti 314. helyrajzi számú 

ingatlan vonatkozásában, 300.- Ft-os négyzetméterenkénti áron, összesen 429.900 Ft 

ellenértékként. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 

   43/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa, Kanizsai u. 34. szám alatti 314 helyrajzi számú, 1433 m
2
 területű 

önkormányzati tulajdonú ingatlan Lévai Ferenc bucsai lakos általi megvásárlása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lévai Ferenc, Bucsa, Baross u. 31. 

szám alatti lakos kérelmére eladja a bucsai 314. helyrajzi számú, természetben Bucsa, 

Kanizsai u. 34. szám alatti 1433 m
2
 területű önkormányzati tulajdonú ingatlant, 300.- Ft-

os négyzetméterenkénti áron, összesen: 429.900 Ft-ért. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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11. napirendi pont: A Bucsai Kábeltelevízió Kft ügyvezető váltásával, Szűcs Gábor 

ügyvezető tulajdon része értékesítéséhez való hozzájárulásról, és a kft követelés 

értékesítéssel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft ügyvezető váltásával, és a követelés értékesítéssel kapcsolatos döntés 

meghozatalát. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Szűcs Gábor, a Bucsai Kábeltelevízió Kft ügyvezetője nem 

szeretne tovább a kft ügyvezetője lenni. Még vitába is keveredett az ügyvezető úrral, (és bár 

jó lenne, ha Fenyődi képviselő úr is itt lenne az ülésen), és már érhetők az okai, mert több 

olyan projektben van benne a Szűcs Gábor, mint szakértő, mely ügyek olyan fázisba értek, 

ahol az ő hitelessége feltétlenül fontos. Szűcs Gábor kérte, hogy biztosítsa azt az 

önkormányzat, hogy 2013. május 2-án a közgyűlésen kerüljön napirendre az, hogy ki lesz az 

ügyvezető, illetve Szűcs Gábor értékesíteni szeretné az üzletrészét, ehhez pedig járuljon hozzá 

az önkormányzat. Szerette volna kideríteni, hogy ki fogja megvásárolni a Szűcs Gábor 

tulajdonrészét. Az önkormányzat részéről az nagyon fontos, hogy olyan cég vásárolja meg 

Szűcs Gábor részét, akibe látja a realitást arra, hogy mint későbbi üzemeltető is helyt tudjon 

állni. Az lenne a jó vásárló, aki, ha az Alföld-SAT Kft-nél bekövetkezik a csőd, akkor ez a 

leendő cég üzemeltetni tudja a hálózatot. Nem feltétlenül csak a pénzügyi teljesítés a fontos, 

hanem az is, hogy a szolgáltatás biztosított legyen a későbbiekben. Félt attól, hogy Szűcs 

Gábor mindenáron szeretne ettől az ügyvezetőségtől megválni, máshol dolgozik mérnökként, 

az egészségi állapota sem kielégítő, de Szűcs Gábor május 2-án érkezik a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft ülésére ahol lehetőség nyílik az ügyek megtárgyalására. 

A képviselő-testületnek meg kellene hozni egy olyan támogató döntést, hogy Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szűcs Gábor értékesítse a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft-ben lévő tulajdonrészét, illetve a testület hozzájárul, hogy az ügyvezetőt a 

Bucsai Képviselő-testület jelöli ki, és a cég ügyeivel kapcsolatosan megvárják, hogy mi lesz a 

céggel az Brüsszel irányában benyújtott peres eljárásból, mi lesz a Kábeltelevízió Kft 

irányába lévő kártérítési ügyben. Illetve ezen ügyek kimenetele ismeretében a későbbiekben 

el kell járni.  

Szűcs Gábor elkövetett egy olyan hibát, hogy kiszámlázta azokat az oszlopokat az 

önkormányzat részére, amelyet előzőleg ajándékba kapott az önkormányzat. Ez több oldalon 

nem szabályos számlázás, mert nem volt szerződés az önkormányzat és a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft között. A kiszámlázott összeg két számlán több mint 15 millió forint. 

Annak idején csak szerződés tervezet volt, de az nem foganatosult végül, mivel tisztázódott, 

hogy az oszlopokat az önkormányzat ajándékba kapta a Bucsai Kábeltelevízió Kft-től. Nem 

volt ez jó megoldás, mert az oszlopokat Török Péter megvette, ha visszaadja az önkormányzat 

az oszlopok árát Török úrnak, és a kiszámlázottak szerint kellene fizetnie az 

önkormányzatnak, nem lehet tudni, hogy hogyan számolna el Szűcs Gábor Török úrral az 

oszlopokat illetően.  

Azt kérte Szűcs Gábortól, hogy még most, mint ügyvezető nyilatkozza le, hogy azok a 

kiállított számlák tévesen lettek elkészítve. Bár számlát nem látott az önkormányzat, csak a 

könyvelőtől értesült. Ezt a tévedést még helyre kell hozni, és utána, ha Bucsa Község 

Önkormányzata részéről kerül kijelölésre az ügyvezető, akkor biztosan az önkormányzat 

érdekei lesznek képviselve. Úgy érzi, hogy most már többségbe került a magánérdek, nem jó 

ez így, nem is fogja hagyni. Kellemetlen ez, és azt hitte, hogy röviden le lehet ezt zárni, de azt 

megtanulta, hogy minden üzleti kapcsolatban mindenki maximálisan a saját érdekét kell, hogy 

képviselje, és ha kell kényszert kell alkalmazni, valahogy a közérdeket mindig úgy kezelik, 

mintha azt ki lehetne szipolyozni, de ehhez a maga részéről nem hajlandó hozzájárulni. 
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2013. május 2-án tehát közgyűlés lesz, és ide két határozatot kell hozni a képviselő-

testületnek, feltételekkel természetesen. Amennyiben Szűcs Gábor a kiállított számlákat 

visszavonja, akkor az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Szűcs Gábor a tulajdonrészét 

értékesítse. A vevő az előzetes információk szerint a Feudum Kft, akikkel előzetesen már 

egyeztetett, és őket semmi más nem érdekli, csak az, hogy az értékesített követelés, amit 

megvásárolnak, az ne kerüljön veszélybe, illetve az oszlopvásárlás se kerüljön veszélybe. 

Ilyen szempontból még az önkormányzat jó helyzetben volt, mert egy évig jogszabályi 

lehetősége van az önkormányzatnak elállni az adás-vételtől az oszlop esetében. Visszafizetve 

az oszlop árát, az oszlop tulajdonjoga visszaszállna az önkormányzatra.  

Fenyődi Attila képviselő úr, és Szűcs Gábor között is volt egyeztetés, bár mint 

polgármesterrel nem egyeztettek, de szeretné ezt röviden lezárni, félreértés nélkül, és szeretné 

a magánérdeket kizárni a történetből. Van-e kérdés a képviselők részéről. 

 

Juhász Sándor képviselő: A kábeltelevízió szolgáltatás képminősége egyre rosszabb. Emiatt 

többen visszamondják a szolgáltatóval a szerződést.  

 

Kláricz János polgármester: Ez nem teljesen az üzleti részhez tartozik. De ez is az 

alapproblémája az Alföld-SAT-nak, mert az a cég, akitől a hitelt kapta az önkormányzat az 

MVH-s pályázathoz, annak a pénzintézetnek az Alföld-SAT Kft több mint kilenc hónapja 

semmit nem fizetett a hitelébe. Ha nincs az a kapcsolat, akkor az önkormányzat nincs 

tisztában az Alföld-SAT Kft helyzetével.  

Most mindenki azt az üzleti modellt keresi, a bank is, hogy hogyan fogják tudni, másik 

üzemeltetővel, vagy értékesítéssel a helyzetet kezelni. Azt ne vállalják, hogy beáll az 

önkormányzat a bank mögé követelni, mert abból nem lesz pénz. 

Most van egy olyan cég, ami vállalja azt a kockázatot, hogy hajlandó 3 millió forintot adni a 

10 milliós követelésért. Azt mondja, hogy ez a jó megoldás az önkormányzatnak ebben a 

helyzetben, szépen lezajlanak a peres ügyek is. A Szűcs úr irányába bizalmatlan, és a stúdió 

üzemeltetését sem bízná rá a Bucsai Kábeltelevízió Kft-re. Inkább egy egyesületet kellene 

létrehozni a stúdió beindítására, amit már június, vagy július 1-jétől indítani kellene. A stúdió 

üzemeltetését sem az önkormányzat nem végezheti, sem a többségi tulajdonban lévő 

gazdasági társaság nem végezheti. Az Alföld-SAT Kft-nek nagy érvágás az, hogy nem tudja a 

minőséget biztosítani. Az elvárások töredékét sem tudja biztosítani. Olyan területek lettek 

volna még a bucsai hálózaton, amit fejleszteni lehetett volna. A Szűcs úr ügyvezetőségével 

nem szeretné ezt a stúdiót beindítani.  

 

Juhász Sándor képviselő: Sok ismerőse visszamondta a szolgáltatást, illetve a maga részéről is 

gondolkodik ezen, mert a képminőség nem megfelelő.  

 

Kláricz János polgármester: Egy hálózat üzemeltetőjének tisztában kell lenni azzal, hogy a 

bevétel valamely százalékát fejlesztésre kell fordítani.  

Annak idején olyan helyzet alakult ki, hogy gyorsan kellett döntenie a testületnek, mert az 

önkormányzat háta mögött a vevők alkudoztak arról, hogy mennyit adjanak a cégért. 

A beruházáshoz igénybe vett eszköz mennyiséget már nem akarták kifizetni érte. Komoly 

kapcsolatokat kellett latba vetni ahhoz, hogy létrejöjjön az adás-vétel. Sok pénz volt, amit 

kifizettek érte, és sok az értéke, és mint sokszor elmondta, a kábeltévé nagyon zártkörű 

történet. Havi szinten nagyon sok pénz megfordul, azért a pénzért bármire hajlandóak. Az 

pedig, hogy egy önkormányzat bebukjon általuk, az nekik huszadrangú. 

 

Két döntésre lenne szükség a Képviselő-testület részéről, de szigorú feltételek mellett, ha az 

ügyvezető teljesíti a feltételeket. 
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Biró Endre képviselő: Sokszor említette, hogy legyen 1 %-kal több tulajdonrésze az 

önkormányzatnak.  

 

Kláricz János polgármester: Az a feltétele a vevőnek, hogy hozzájárul, hogy az önkormányzat 

adja az ügyvezetőt, de csak akkor ha meg lesz neki is az 50 % tulajdonrésze.  

Csak az önkormányzat tudtával történhetnek a dolgok.  

 

Jelenleg ismeri a vevő célját, és a cég célja az, hogy a későbbiekben pályázni szeretne, neki ez 

a cég érték lesz. Az önkormányzat addig szeretné adni az ügyvezetőt, amíg a kft peres ügyei 

folynak. Addig, amíg a kérelem elbírálása Brüsszelben le nem zajlik, addig nem szeretné az 

önkormányzat eladni a kft-ben lévő tulajdonrészét. Megvennék most is az önkormányzat 

tulajdonrészét, de most nem eladó. Ezt döntötték a múltkori ülésen a képviselők. 

Ha Brüsszel a kérelmet pozitívan bírálja el, és ha tulajdonosi körből kikerülne az 

önkormányzat, akkor a kárpótlásból nem részesül. Ilyen szempontból sajnos fellelhető kártétel 

az, hogy hogyan kényszerítették az önkormányzatot az eladásra, az MNH megítélése 

Brüsszelben nem a legmegfelelőbb. Eltelik egy félév, egy év ezalatt az Ifj. Gyarmati Imre 

vinni fogja az ügyvezetőséget. Az ügy jogi képviseletét Dr. Herczegh Mónika fogja végezni.  

Az MNHH nem az engedély tényét támadja, hanem bírságot szab ki, ahhoz, hogy az engedély 

hatályba lépjen. A Bucsai Kábeltelevízió Kft szerint viszont nincs bírság.  

Lehetséges, hogy az ügy pernyertes lesz, mert Dr. Herczegh Mónika már be van jelentve, 

mint jogtanácsos, az új peranyagban. Ezt azért tették meg, mert döntés előtti fázisban van és a 

vesztes fél fizeti a jogtanácsos költségét, vagyis a Magyar Állam. A Szűcs Gábor biztos 

benne, hogy megnyerik a pert.  

A peranyagot átküldi majd a képviselők részére.  

Azt hiányolta, hogy Szűcs Gábor nem tájékoztatta időben az önkormányzatot az ügyről. 

Reméli, hogy le fogják tudni úgy zárni az ügyet, ahogyan az szükséges. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, ki egyetért azzal, 

hogy Bucsa Község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Bucsai Kábeltelevízió Kft 

ügyvezetője Szűcs Gábor az 50 %-os tulajdonrészét értékesítse, azzal a feltétellel, hogy a 

tévesen kiállított számlákat az ügyvezető stornózza. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   44/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

Hozzájárulás Szűcs Gábor részére a Bucsai Kábeltelevízió Kft-ben való  

tulajdonrésze értékesítéséhez 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft ügyvezetője Szűcs Gábor a kft-ben lévő 50 %-os tulajdonrészét értékesítse, 

az önkormányzat nem kíván élni az elővásárlási jogával.  

Az önkormányzat azzal a feltétellel járul hozzá az értékesítéshez, hogy a Szűcs Gábor által  

tévesen kiállított számlákat az ügyvezető stornózza.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni 

arról, hogy a Bucsai Kábeltelevízió Kft követelés értékesítése 30 %-os értékben legyen 

értékesíthető.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   45/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Kábeltelevízió Kft követelés értékesítéséről szóló döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Bucsai Kábeltelevízió 

Kft követelése az Alföld-Sat Kft-vel szemben 30 %-os értéken értékesíthető.  

Ennek feltétele a kiállított számlák visszavonása. 

Az önkormányzat azzal a feltétellel járul hozzá az értékesítéshez, hogy a Szűcs Gábor által 

tévesen kiállított számlákat az ügyvezető haladéktalanul stornózza.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat a temetőben a zúzott köves utat folytatja, 

onnan ahol abba maradt utóbb, valamint a Vécsey utcán lesz még útjavítás. A Kossuth utcán a 

zugban is lesz útjavítás az I. sz. háziorvosi rendelőnél. Kéri a képviselőket, hogy a lakosok 

felé úgy kommunikáljanak, hogy csak kátyúzások lesznek az utakon a szennyvízberuházás 

miatt többre egyenlőre nincs lehetőség, és értelme sincs. 

A Hajtó úton is le lesz fedve a Petőfi és a Szabadság utca között a nagy vízelvezető csatorna.  

A stúdió beindításához hamarosan szükség lesz egy egyesület létrehozásához. 

Az egészséges ivóvízzel való ellátást az Alkotmány utcánál elhelyezett konténerből fogják a 

lakosok részére biztosítani.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közfoglalkoztatottak pénzt fogadtak el a lakosoktól 

fűnyírásért, nyilván ez nem fordulhat elő, nem engedhető meg. A dolgozók megkapták az 

üggyel kapcsolatosan a vezetői tájékoztatást, és kellőképpen szankcionálták is a 

magatartásukat.  

 

A szociális programban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak nagyon becsületesen, 

tisztességesen dolgoznak, a program jól működik. Az egyedülálló, rászoruló nyugdíjasoknál 

nyújtanak segítséget. Egyébként a községben nagyon nagy szükség van erre a szolgáltatásra.  

 

A mezőgazdasági programnál palántát lehet vásárolni. 

 

A közfoglalkoztatottak között sok esetben előfordul szondázás, még mindig vannak esetek. 

Nagyon sokan becsületesen dolgoznak, vannak azonban olyanok, akik hosszú idő óta nem 

dolgoztak, nekik szokni kell a kötöttséget.  

 

Az idén nagyobb odafigyeléssel készítették el a közmunka programot, nagyobb forrást 

terveztek üzemanyagra, kenőanyagra.  

 

A vízelvezető csatornát egy szakaszon, ahol nagyon le volt iszapolódva, kikotorták, és máris 

lejjebb áll a vízállás.  

 

Kláricz János polgármester: A Széchenyi utcán nem megfelelő a vízelvezető szint, és 

akadályozzák a lefolyást a közművek is. 
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Biró Endre képviselő: A vízművektől is sokszor folyik a víz, nem lehet őket kérni arra, hogy 

tartsák karban a csatornát, hiszen ők használják, az vízelvezető csatorna, tehát ha elvezette 

nincs tovább benne víz.  

 

A pangó víz nagyon jó talaj a szúnyogok elszaporodására, sok szúnyog lesz az idén.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A szúnyoggyérítésre lehet igényelni a vis maior alapból a 

Kormányrendelet márciusi módosításában ez már szerepel. 

 

Kláricz János polgármester: Egy szakembert meg kell kérdezni, hogy mikor van a populáció, 

és ki kell használni a lehetőséget és szúnyoggyérítést kell végezni, ha szükséges.  

A kullancsokkal is vigyázni kell. Meg kell nézni, hogy mi a feltétele a szúnyoggyérítésnek. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és az ülést 15,30 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  
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