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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-19/2011. iktatószám 

19. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

   

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 19-én 

(kedden) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.  

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes, Zsombok Gyuláné pénzügyi 

főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó, Dr. Kalász Imre független könyvvizsgáló. 

  

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent képviselőt, Dr. 

Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest, Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi 

munkatársakat. 

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van. 

  

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Kiegészíteni javasolta az írásban kiadott napirendi pontokat,            

 

Felvenni javasolta a következő napirendi pontokat: 

13./ Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének megújítását 

 

14./ A VIFA 2007 Kft által küldött leirat szerinti KEOP pályázati konstrukció megtárgyalását 

 

15./ Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiájának elfogadását 

 

Kérte a képviselőket, fogadják el a napirendi pontok kiegészítését. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontok kiegészítését elfogadta.  

 

Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat:  

 

1./  Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

        
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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3./ Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása és a zárszámadási 

rendelet elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./  Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának elfogadása 

      Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bucsa Község Önkormányzatának döntése az önhibáján kívül hátrányos helyzetű 

önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételről 

      Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

      Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetésért, és a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelete 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Döntés a Bucsai Jóléti horgásztó szolgáltatási díjairól 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./   A „KÖZÉP –BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség –javító Önkormányzati Társulással 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./  Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkozata génmódosítás 

mentességről 

      Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a kiadott napirendi pontokat a kiegészített napirendi pontokkal együtt elfogadja, és 

megtárgyalásra javasolja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 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 tájékoztatás a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról.  
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 Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

2011. március 30-án megtartott ülésén döntött a KEOP pályázat keretében 

lebonyolítandó Bucsa községben megvalósítandó szennyvízberuházás 

igénybejelentéséről a pályázat benyújtásra került. 

 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2011. évi I. és II. félévi 

Munkatervet, és e szerint végzik a munkát.  

 Bucsa Község Önkormányzata rendeletet alkotott a települési képviselők 

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló 2/2010.(II.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 Bucsa Község Önkormányzata rendeletet alkotott a szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos közszolgáltatásról, és az önkormányzat már meg is kötötte a szerződést a 

szolgáltatásra. 

  A Képviselő-testületének módosította a települési kommunális jellegű szilárd és 

folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről 

szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletét, 2011. április 1-jétől 3.000 Ft/fuvar a 

szennyvíz szippantás 

 A 7/2011.(III.9.) BM rendelet szerint az önkormányzat pályázatot nyújtott be „A 

bucsai Sportöltöző felújítása” fejlesztés megvalósítására. A fejlesztés összköltsége 

10.155.622 Ft, melyből az önkormányzat 1.015.562 Ft önerőt a 2011. évi 

költségvetése terhére biztosít.  

 Valamint pályázatot nyújtott be az „Oktatási intézmények fűtéskorszerűsítésére, és 

központi épületének homlokzati hőszigetelése” fejlesztés megvalósítására. A 

fejlesztés összköltsége 22.661.851 Ft, melyből az önkormányzat 2.266.185 Ft 

önerőt a 2011. évi költségvetése terhére biztosít.  

Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   49/2011. (04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

  

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat 

módosítása 

 

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

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítását. A képviselők az írásos 

előterjesztés megkapták. A pénzügyi csoportnak megköszönte a munkáját. 

Megkérdezte kinek van kérdése, hozzászólása? 
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Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a képviselő-testület felé 

elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat 

módosítását. A Gazdasági Bizottság is megköszönte a pénzügyi munkatársak munkáját.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A tegnapi Gazdasági Bizottsági ülésen Fenyődi 

Attila képviselő úrnak nem tudott azonnal választ adni arról, hogy a dologi kiadások 

előirányzat módosításait mi eredményezte. Mostanra azonban kigyűjtötte, a legjelentősebbek 

a következők felsorolás szerűen: az ÁROP pályázatra kifizetett az önkormányzat 4.265 eFt, 

mint szellemi tevékenység vásárlása, az iskola rehabilitációs hozzájárulása közel 1 millió 

forint, plusz az egyéb adóterhek, ugyancsak az iskola pályázattal összefüggően 1.640 eFt 

szellemi tevékenység vásárlására, áfa túlteljesítés történt 3.574 eFt-tal kellett előirányzatot 

emelni, üzemanyag fogyasztás terén is túlteljesítés történt 800 eFt-tal, így előirányzatot kellett 

emelni, és az iskolai pályázathoz tartozik szakmai anyag beszerzés, és kisértékű tárgyi eszköz 

beszerzés, ami 2.000 eFt volt, és előirányzatot kellett emelni.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a részletes tájékoztatást, megkérdezte a 

képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 

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

Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  

szóló 6/2010.(II.16.) rendeletének módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 

módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 292/2009.(XII.19.) 

kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet 

alkotja. 

1.§. 

 

Az 6/2010.(II.16.) számú rendelet 3.§-ának szövege az alábbiakra módosul:  

   

„3.§. 

 

          517.540 ezer Ft bevétellel és kiadással, 

               ezen belül 

     

     231.871 ezer Ft személyi juttatással,          

         54.194 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

       100.082 ezer Ft dologi kiadással, 

                                                   10.972 ezer Ft egyéb folyó kiadással 

                                                   84.397 ezer Ft ellátottak juttatásaival  

                                                   11.187 ezer Ft pénzeszköz átadással 
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                                                     7.473 ezer Ft hiteltörlesztéssel 

                                                     2.863 ezer Ft kamatkiadással 

         14.501 ezer Ft felhalmozási kiadással 

állapítja meg.” 

2.§. 

  

  
 Záró rendelkezések 

  

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követően 

hatályát veszti.   

 

Bucsa, 2011. április 19. 

 

 

  

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

zárszámadása és a zárszámadási rendelet elfogadása 

 

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

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadását és a zárszámadási rendelet 

elfogadását. Az anyagot minden képviselő megkapta. 

 

Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelent Dr. Kalász Imre könyvvizsgáló urat, akit 

megkért, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi 

költségvetésének teljesítéséről, valamint értékelje az önkormányzat gazdálkodását.    

 

Dr. Kalász Imre könyvvizsgáló: Elmondta, hogy a könyvvizsgálónak kompetenciája van arra, 

hogy mit vizsgálhat Bucsa Község Önkormányzat zárszámadásában. Azt nézi, hogy valódi-e 

a költségvetési beszámoló, valódi-e a mérleg és a pénzforgalmi jelentés. Az összesített 

megállapítása a következő:   

 

„Elvégeztem a Bucsa Községi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves 

beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített 

egyszerűsített könyvviteli mérlegből, melyben az eszközök és források egyező főösszege: 

485.613 eFt, a tartalékok összege – 12.293 eFt, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó 

egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredmény-kimutatásból, továbbá az éves 

egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2010. év teljesített költségvetési bevételi 

összege 489.605 eFt, a teljesített kiadások összege 483.610 eFt.  

 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e képviselőknek kérdése?  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A költségvetéssel és a pénzkezeléssel kapcsolatosan az lenne 

a véleménye, hogy hitelkeret tartozás csak kevéssel nőt ahhoz képest, hogy a BUCSA-ÉP Kft 

kiadásaival is tovább nőhetett volna a hitelkeret felhasználás. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: 2010. december hónapban az önkormányzat bért és 

segélyt fizetett, de állami támogatást nem kapott, csak január hónapban. Ha viszont az 

államkincstár a decemberi ünnepek között kiutalta volna a nulladik havi állami támogatást, 
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amit nem tett meg, akkor a 39 millió forintnál sokkal kevesebb likvidhitelt kellett volna 

igénybe venni.  

Faluházi Sándor alpolgármester: Megköszönte a kiegészítést, így még inkább úgy érezhető, 

hogy takarékos gazdálkodás folyt.  

 

Kláricz János polgármester: A 2010. éves gazdálkodásnál egy átvett sémát kellett követni, 

megtakarítási program alapján folyt a gazdálkodás. Nagyban hozzátartozik az, hogy a 2010-es 

év szempontjából az önkormányzat által fenntartott legnagyobb intézményt, az azt megelőző 

években meglépett elbocsátásoknak és azon túlmenően a pályázati pénzek lehívásának 

köszönhetően majdnem csak 50 %-on kellett finanszírozni, mint most az idei költségvetésben 

szerepel. Ezért is gondolja úgy, hogy az utolsó negyedévben nem léptek eléggé előrelátóan. 

Úgy érzi, hogy a BUCSA-ÉP Kft-nél végrehajtott átalakítások is elengedhetetlenek voltak. Az 

idei évben már nem fognak ilyen kedvező pénzügyi zárási eredményeket és körülményeket 

biztosítani. Nagyon takarékos gazdálkodás folyt, a pénzügynek ebben komoly szerepe volt, 

időben reagáltak. A képviselő-testület az utolsó negyedévre volt csak rálátással a 

költségvetésre, de gondolja, hogy jó döntéseket hoztak, és reméli, hogy a későbbiekben is a 

döntéseik igazolódni fognak. 

 

Megérkezik Dr. Serester Zoltán képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 5 főről 6 főre 

emelkedik és a szavazatok száma is 5-ről 6-ra nő. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a most megérkezett Dr. Serester Zoltán képviselőt, 

hogy van-e kérdése a most folyó napirendhez, Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi 

költségvetése zárszámadásához.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Nincs kérdése. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-

testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzatának 2010. évi zárszámadását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

 8/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról az alábbi 

rendeletet alkotja. 

1.§ 

(1) A Képviselő-testület a 2010. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 489.605 eFt-ban, 

kiadási főösszegét 483.610 eFt-ban állapítja meg.  

 

2.§ 

Pénzmaradvány 

 

(1) Az önkormányzat a pénzmaradványát 15.084.245 Ft-ban állapítja meg, ebből feladattal  

        terhelt 13.146.781 Ft, szabad pénzmaradvány 1.055.262 Ft. 
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3.§ 

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

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

kiadások alakulását tartalmazza.  
 

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

mérlegszerűen.  
 

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

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

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

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

 

4.§ 

              A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevétele és kiadása 

 

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

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

bevételeit tartalmazza.  

5.§ 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit 

 

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

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

tartalmazza.  

6.§  

Felhalmozási, felújítási kiadások 

 

(1) A 11. sz. melléklet az önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásainak alakulását 

tartalmazza. A 11/a. sz. melléklet Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi felújítási 

kiadásainak alakulása feladatonkénti megoszlását tartalmazza.  

 

                                                             7.§ 

                                                Az önkormányzat vagyona 

 

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

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

kimutatását tartalmazza 2010 évben. 

(3) A 14. sz. melléklet Tájékoztató adatok a 2010. évi bevételek és kiadások alakulásáról. 

(4) A 15. sz. melléklet a Tájékoztató a folyószámlahitel alakulásáról 2010. évben. 

 

8.§ 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

Bucsa, 2011. április 19. 
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4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának 

elfogadása 

 

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

Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának elfogadását.  

A pénzmaradványról a képviselő-testületnek külön határozatba foglalt döntést kell hoznia.  

Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése?  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Rövid tájékoztatást adott a pénzmaradványról, 

amely nagyon szakmai nyelven megfogalmazott, de az anyagból ki lehet olvasni, hogy van az 

önkormányzatnak kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa. A Magyar Államkincstár részére 

is van visszafizetni valója az önkormányzatnak, ez az általános iskolánál lefolytatott 

ellenőrzésből adódik. Ecsegfalva több támogatást utalt a körjegyzőségnek, ezt majd vissza 

kell utalni. Szállítói kötelezettsége is van az önkormányzatnak, valamint iskola pályázatból is 

van még elszámolási kötelezettség. A likvidhitelt pedig az önkormányzat igénybe vette, tehát 

itt is kimutatásra kerül. A táblázat szakmai jellegű levezetés. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, kérdése?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felhasználásáról szóló 

kimutatást.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   50/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felhasználásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010 évi pénzmaradványt a 

zárszámadási rendeletével 15.084.245 Ft-ban állapította meg.  Felhasználását a 

következő szerint rendeli: 

Pénzmaradvány felhasználás Körjegyzőség Önkormányzat Tárgy évi 

pénzmaradvány 

Túlfinanszírozás visszafizetése    

MÁK – nak kereset kiegészítés miatt 

visszafizetendő 

 0 Ft 0 Ft 

MÁK – nak Önrevízió miatti 

visszafizetés 

 58.000 Ft 58.000 Ft 

Ecsegfalva Önkormányzatának többlet 

támogatása 

882.202 Ft - 882.202 Ft 

Szállítói kötelezettség  5.906.958 Ft 5.906.958 Ft 

Iskolai pályázatból áthúzódó kifizetés  447.042 Ft 447.042 Ft 

Szabad pénzmaradvány  1.055.262 Ft      6.734.781 Ft 7.790.043 Ft 

Likvidhitel törlesztés  41.699.128 Ft 41.699.128 Ft 

Települési pénzmaradvány összesen  1.937.464 Ft 54.845.909 Ft 56.783.373 Ft 

Likvid hitel  -41.699.128 Ft -41.699.128 Ft 

Felhasználható pénzmaradvány össz. 1.937.464 Ft  13.146.781 Ft  15.084.245 Ft 

Felelős: Kláricz János polgármester 
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Határidő: Értelem szerint   

5./ Bucsa Község Önkormányzatának döntése az önhibáján kívül hátrányos helyzetű 

önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzatának döntése az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok részére 

kiírt pályázaton való részvételről.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önhiki pályázat benyújtásával kapcsolatosan a 

Gazdasági Bizottsági ülésen felmerült olyan igény, hogy szeretnék részleteiben is 

megismerni azt. Most még folyik a munka, de 2011. április 30-ig lesz még egy alkalom, ahol 

lehetőség lesz részleteiben is átnézni a benyújtandó pályázatot.  

Az önhikis pályázatban az önkormányzat olyan vállalásokat tesz, ami a 2011. évre visszahat, 

például ha az iparűzési adó bevételt túlteljesíti, az egy az egyben csökkentő tétellé válik, 

illetve azt is meg kell fontolni, hogy az önkormányzat hol, mely területen spórol. 

 

Megérkezik Fenyődi Attila képviselő, így a jelenlévők száma 6 főről 7 főre emelkedett, így a 

szavazatok száma is 6-ról 7-re nőtt.  

 

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

önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásával kapcsolatosan?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni aki elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzatának az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 

2011. évi támogatására vonatkozó igénye benyújtását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   51/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 

2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Bucsa Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 

szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. 

számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő helyi önkormányzatok támogatására.  

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 

következő nyilatkozatot teszi:  

I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma: 2010. január 1-jén 1000 fő feletti: 2446 fő. 

II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen 

jogcímen 11.100 eFt összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 10.569 eFt működési célú 

hiánnyal fogadta el.  

IV. Az önkormányzat kötelezettség vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 

Ötv. 88. §. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett és 2010. 

évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

  Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes 
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Határidő: 2011. április 20. 

6./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról. 

 

Harmati Gyula képviselő: Elmondta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat helyi szabályainak megalkotásához az Oktatási Bizottság decemberben már 

kidolgozott egy szempontrendszert. A 2011 januári ülésre azonban nem a kidolgozott 

szempontrendszer szerint készült el a rendelet, akkor a testület a napirendről a rendeletalkotást 

levette. Utána volt jegyző váltás, most Dr. Nagy Éva a mai ülésre már a szempontrendszer 

figyelembe vételével készítette le a rendeletet. A jobban rászoruló diákok magasabb 5.000 

Ft/hó támogatásban fognak részesülni, a kevésbé rászorultak pedig 3.000 Ft/hó támogatásban. 

 

Kláricz János polgármester: A rendelet áttanulmányozásakor a képviselőknek valószínű, hogy 

tisztázódott, hogy az elbírálás, a hatáskör a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottság hatáskörébe kerülne. Így a képviselő-testület nem fogja tárgyalni.  

Felelősségteljes dolog, de a bizottság készen áll erre a feladatra.   

 

Harmati Gyula képviselő: Jól kidolgozott szempontrendszer mind a képviselők, mind a 

pályázók részére.  

 

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

 

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

 

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

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

9/2011.(IV.20.) Önkormányzati Rendelet 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet az 

e jegyzőkönyv melléklete szerint alkotta meg.   

 

7./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
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elbírálásával van összefüggésben, azzal össze kellett fésülni. 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Hatáskör átruházást kell most a Szervzeti és 

Működési Szabályzatba beépíteni. A Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos döntést a 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság fogja meghozni, az bizottság hatásköre 

lesz, ezt kellett a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíteni, és annak a 2. mellékletét ki 

kell egészíteni.  

 

Harmati Gyula képviselő: Ezzel a felelősségi viszonyok is le lettek tisztázva, tehát ha 

hibáznak azért a bizottságot kell felelőssé tenné, reméli nem így lesz, mert odafigyelnek, de ez 

sok gyereknek jelent támogatást.  

 

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

hozzászólása?  

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

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításával 

egyetért.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete 

 a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

 22/2008.(XII.23.) számú rendelet módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló és 

módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

1.§ 

A rendelet 2. számú melléklete egy új 2. ponttal egészül ki, az alábbi megszövegezéssel: 

2. A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörként 

gyakorolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi 

szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet alapján: 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati 

részének megállapítását, felülvizsgálatát, a pályázatok rangsorolását, 

megszüntetését, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén 

megtérítésre kötelezést. 

2.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

8./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzat 

által biztosított gyermekétkeztetésért, és a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési 

díjakról szóló rendelete elfogadása 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért 

és a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelete elfogadását.  

 

A rendeletből most kikerült a személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjak 

megállapítás szövegrész.  

Az önkormányzat most térítési díj emelést nem eszközölt. A közös fenntartású szociális 

intézményben étkezők (Idősek Klubja) térítési díját nem a bucsai képviselő-testület határozza 

meg, hanem a fenntartó kistérség.  

 

Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy mibe fog akkor nekik kerülni az ebéd, és 

honnan tudják meg?  

 

Kláricz János polgármester: A társulás már értesült arról, hogy a testület nem fog térítési díjat 

emelni, és ezt el is fogadták. A szociális intézményfenntartó társulás szakmai munkáját a 

kistérségi társulás látja el, ők is elfogadták már a térítési díjakat.  

Valószínűsíthető, hogy lesz  majd térítési díj emelés ha lesz lezárt negyedéve az 

önkormányzatnak, de mindaddig amíg nincs számadat addig nem javasolt térítési díj emelést.  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A szociális alapszolgáltatások körében a házi 

segítségnyújtás óradíja eddig 400 Ft volt óránként, ez most 100 Ft lesz, így sokkal többen 

fogják tudni igénybe venni a szolgáltatást. 

 

Kláricz János polgármester: Most egységesen az intézményfenntartó társulás 100 Ft-ra 

csökkentette le, úgy ítélte meg a vezetőség, hogy így dönt. 

 

Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

térítési díjakról szóló rendeletet.  

 

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

hozzászólása?  

Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.  

 

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

önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért 

fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendelete alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet   

az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért,  

valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 

igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja:  
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1.§ 

 

(1) A gyermekétkeztetésben, óvodai, napközi, menzai ellátásban a személyi térítési díjat 

havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni. A térítési díjak az áfát tartalmazzák. 

       

Térítési díjat fizetők köre Intézményi térítési díj  

Óvoda 

Tízórai vagy uzsonna                    92 Ft  

Tízórai+ebéd                  276 Ft 

Egész nap                   368 Ft 

Iskola 

Tízórai vagy uzsonna                   86 Ft 

Ebéd                                  216 Ft 

Tízórai+ebéd                 302 Ft 

Egész nap                  389 Ft  

  

2.§ 

 

(1) A dolgozók térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Térítési díjat 

fizetők köre 

Intézményi térítési 

díj 

Dolgozó 594 Ft 

 

(2) Dolgozónak minősülnek: 

a) a Körjegyzőség bucsai székhelyén dolgozó köztisztviselők,  

b) az Önkormányzat foglalkoztatásában álló közalkalmazottak,  

c) az Önkormányzatnál munkatörvénykönyv alapján határozatlan időre szóló 

munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók. 

d) az Önkormányzat állományából nyugdíjba vonult, a Prémium Évek Programban részt 

vevő munkavállalók. 

 

(3) Dolgozói térítési díjat, kizárólag a munkavállaló, egy ebéd erejéig veheti igénybe naponta.  

3.§ 

 

(1) A vendégétkezők által fizetendő térítési díj mértéke: 688 Ft/adag. 

4.§ 

Záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2011. május 1. napjával lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a 8/2009.(VI.25.) számú rendelet az 5/2010.(II.11.) számú, a 

11/2010.(V.27.) számú módosító rendeletekkel együtt hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2011. április 19. 

 

 

9./ napirendi pont: Döntés a Bucsai Jóléti horgásztó szolgáltatási díjairól 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a döntést a Bucsai 
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Jóléti horgásztó szolgáltatási díjairól.  

Az előterjesztésből a halak megnevezéséből kimaradt az „amúr” mellől a „ponty”. Kérem, 

hogy ezt pótolják a képviselők. A Gazdasági Bizottság a napirendet megtárgyalta.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

Bucsai Jóléti horgásztó szolgáltatási díjait.  

 

Kláricz János polgármester: Az összegek kalkulációjánál figyelembe lett véve a BUCSA-ÉP 

Kft üzemeltetési ideje alatti üzemeltetési időszaka. A kalkulációt Faluházi Sándor 

alpolgármester úr készítette. Megpróbálta a kedvezmények oldalát is feltüntetni. Hallott már 

olyan kérdést, hogy az önkormányzatnak kötelessége támogatni a Bucsai Csali 

Horgászegyesületet, azzal hogy nekik 30 % kedvezményt biztosítanak? A maga részéről az a 

válasza, hogy ha tudnak, akkor igenis segítsék az egyesületet, támogassák őket, akik az egyik 

legnagyobb egyesület Bucsán, és ösztönzőleg is hat ez az igénybevételre. Olyan előnyei is 

vannak ennek, hogy ezzel a fizetési intenzitást is tudnák növelni, mert aki a Csali 

Horgászegyesületben megfizeti az éves tagdíjat, az kap kedvezményt. Ez nem jelent akkora 

kiesést az önkormányzatnak. Ezzel egy kicsit anyagilag stabilizálni tudnák a Csali 

Horgászegyesületet. Nem titkolt szándéka az, hogy a későbbiekben szeretné, ha az egyesület 

kicsit magáénak érezné a tavat, és a tó környékét és a későbbiekben ki tudnák nekik adni 

üzemeltetésbe.  

 

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása? 

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Annyit szeretne megjegyezni, hogy valahogyan térfigyelő 

kamerát kellene elhelyezni, illetéktelenek vetőhálóztak a tavon.  

 

Kláricz János polgármester: A hetekben kivitelezési fázisba fog kerülni ez a dolog. Lesznek 

olyan informatikai beszerzések, kedvezményesen. Videó-felvételre alkalmas eszközt fognak 

tudni vásárolni. Több pályázat ad erre lehetőséget.  

Köszöni a jelzés, de már megfogalmazódott ez és hamarosan tenni is fognak a lopások 

érdekében.  

 

Biró Endre képviselő: Az az egyik dolog, hogy felveszi a kamera a mozgást, de az is fontos 

lenne, hogy erről jelzés érkezzen.  

 

Kláricz János polgármester: Ezek olyan eszközök, kamerák lesznek, amelyek jelzést is adnak 

a mozgásról sms-ben, és rá lehet nézni interneten, sőt a bucsai honlapon „élő” adásba is lehet 

tenni.  

 

Erről még a képviselők rövid ideig elbeszélgettek, hogyan lehet felvételeket készíteni, és 

milyen mértékben, és részletekben.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Bucsai Csali Horgászegyesület nem tud beadni pályázatot kamera 

rendszer beszerzésére?  

 

Kláricz János polgármester: Addig míg nem üzemeltetik a tavat, addig még nem fognak ebbe 

annyira belefolyni.  

 

Biró Endre képviselő: Önkéntes polgárőrök is elvállalhatnák a faluban a járőrözést és a tó 

őrzését, és ingyen. Monospetriben így van.  
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Kláricz János polgármester: Nagyon fájó, hogy elvette a kormány a településőröket, pedig 

már fel is szerelték őket. Sajnos ha éjszaka foglalkoztatnak valakit annak pihenőnapot kell 

biztosítani, és ennek ha meg szeretnének felelni, 8-10 emberrel tudnák csak folyamatosan 

ellátni az őrzést.  

 

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

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

 

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

Bucsai Jóléti horgásztó megnyitásáról és a szolgáltatások díjairól szóló határozatot. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   52/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a Bucsai Jóléti horgásztó megnyitásáról és a szolgáltatások díjairól 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Jóléti Horgásztó 

megnyitásáról és a szolgáltatás díjairól az alábbiakban rendelkezik: 

Napijegyek: 

 egész napos jegy: 1200 Ft (naponta nyitástól zárásig) 

 félnapi jegy ára: 600 Ft (naponta az aktuális nyitvatartási idő első vagy második 

fele) 

 emelt napijegy ára: 3.500 Ft (tartalmaz egy egész napos jegyet, valamint elvihető 4 

kg ponty és 2 kg egyéb hal) 

 gyermekjegy ára: 600 Ft (naponta nyitástól zárásig) 

 kedvezményes napijegy ára: 800 Ft (naponta nyitástól zárásig,a helyi Csali 

Horgászegyesület tagjainak, akik befizették 2011-es tagdíjukat) 

Bérletek: 

 Nagybérlet: 20000 Ft (tartalmaz 15 egész napos horgászati lehetőséget, valamint 

elvihető 10 kg ponty és 5 kg egyéb hal) 

 Kisbérlet: 15000 Ft (tartalmaz 10 egész napos horgászati lehetőséget, valamint 

elvihető 7 kg ponty és 5 kg egyéb hal) 

Halárak: 

 Amúr, és ponty  700 Ft/kg 

 Egyéb hal  300 Ft/kg 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

10./ napirendi pont: A „KÖZÉP –BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség –javító 

Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala (2 db határozat) 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés 

meghozatalát. 

Bucsa település két határozattal adós még a KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulásnak, ahhoz, hogy a pályázatot be tudják adni. Ezek meghozatalára 

kerül most sor. Azonban történnek az események, és van még egy határozati javaslat, amelyet 

a képviselő-testület részére e-mailon meg is küldött. Ez a határozat az önerőről szól, rémisztő 

számokkal. Alapvetően az a probléma, hogy az idei Európai Önerős rendelet, nem áll még 
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rendelkezésre, az ígéretekhez híven azonban, ha önhikis a település, akár 100 %-os 

támogatottságot élvezne, ha nem akkor is 95 %-os finanszírozással lehetne részt venni, és 

ezek az összegek ki is vannak ígérve. Viszont olyan dolog is kiderült, hogy annak idején több 

verzió került kikínálásra a technológiával kapcsolatosan, volt A, B, C, D verzió. Abban a 

verzióban egy olyan költségkalkuláció volt, hogy jóval kedvezőbben volt feltüntetve a 

beruházás, ami azt eredményezte volna, hogy 50 % kivitelezés körül már nem lehetett volna 

tovább folytatni a beruházást, mert a pénz elkopik. Átdolgoztatták a költségeket, és százmillió 

forintot meghaladó beruházási költségről beszélnek, ennek az arányát a bucsai testület nem 

fogja tudni megfizetni. Ha Európai Uniós önerő alapból ezt megfinanszírozzák, akkor 

természetesen, de egyébként nem fogja magát az önkormányzat 50 millió forintnak 

elkötelezni, ilyen vállalást nem fog tenni.  

A másik két határozat meghozatalát javasolja meghozni a képviselő-testületnek.  

Egyik határozat azt, hogy Békés Megye Képviselő-testülete bekerüljön a Társuláshoz, a 

másik pedig az, hogy több társulás egy régiós szinten létrehozza a társulások konzorciumát, 

mert a pályázatot így fogják beadni.  

 

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

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

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki hozzájárul, hogy 

Békés Megyei Képviselő-testülete csatlakozzon a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 

Ivóvízminősé-javító Önkormányzati Társuláshoz. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    53/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hozzájárulás Békés Megye Képviselő-testülete „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásához 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Békés Megye 

Képviselő-testülete tagként csatlakozzon a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társuláshoz. 

Megbízza a Polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

  

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testületet hozzák meg a második határozatot is, 

amely hozzájárulás a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulások Konzorciumának megalakításához. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   54/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Hozzájárulás a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulások Konzorciumának megalakításához 

I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja hozzájárul, hogy a 

Társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program – az aradi víz átvezetését 

figyelembe vevő – úgynevezett II. változatának kidolgozása érdekében több Társulás 
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által megalakítandó Társulások Konzorciumának megalakításában részt vegyen. 

II. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja a Dél-alföldi 

Ivóvízminőség-javító Program – az aradi vízátvezetést figyelembe vevő – úgynevezett II. 

változatának kidolgozásakor a település vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő 

regionális ellátás műszaki változatával kéri megterveztetni.  

Megbízza a Polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkozata 

génmódosítás mentességről 

  

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

Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkozatát a génmódosítás mentességről.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság már meghozta ezt a döntés. 

 

Harmati Gyula képviselő: Ez egy szimbolikus döntés, gyakorlatilag eszközök ugyan 

nincsenek a képviselők kezében. A Magyar Természetvédők Szövetsége hirdetette meg ezt a 

nyilatkozatot. Bucsa harmadikként a megyében Békés és Ecsegfalva után hozza meg a 

döntését. A bizottság is egyhangúan támogatta a nyilatkozatot. 

 

Kláricz János polgármester: Nem nagyon ismert ez még a gazdák körében, nem használnak 

génmódosított dolgokat használni. 

Javasolja a határozat meghozatalát és támogatólak áll ehhez a dologhoz. Nem igazán szoktak 

még génmódosított vetőmagot alkalmazni.  

 

Fenyődi Attila képviselő: Két és fél évvel ezelőtt tárgyalta már ezt a megyében a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, majd a megyegyűlés elé került, és ott is nagy 

elutasítás volt, hogy nem támogatják, majd az összes megye összefogott ez ügyben.  

Mostanra bárhonnan, bármennyi génmódosított terméket be lehet szerezni, főleg a kukoricáról 

van szó. Mint termelő, akkor egy nyilatkozatot kell aláírni, hogy az eladott termék nem 

génmanipulált. 

A kutatóintézetekben folytatott munkával a növényt a talajhoz, az időjáráshoz próbálják 

módosítani, a növényt, más fajtához, másik növényből tesznek bele gént, azaz génmódosított 

növényt szeretnének előállítani. Hallott már arról is, hogy általában a kukoricával végeznek 

génmódosítást, az ilyen kukorica mérget termel. Egy egy hektáron területen vetett 

génmanipulált kukorica tízszer annyi mérget termel a levegőbe, mintha normál kukoricát 

permeteznének. Ez a méreg kikerül a levegőbe, és visszakerül a talajba, és az emberekre is 

mérgező. Lassan be fogják tudni bizonyítani, hogy a génmanipulált növények károsak az 

egészségre, nem úgy hogy közvetlenül fogyasztja az ember, hanem az állaton keresztül. 

Egyetlen növény van ami génmanipulált, az a szója. Nem is lehet azt a mennyiséget 

előállítani, amennyire szükséges lenne. Kínának például minden életében van szója. 

Magyarország szeretne visszaállni a régi hagyományos útra, és egyre több olyan ország van 

az unióban is, akik ugyanezt az utat választják. Az így a jövőben garantáltan olyan 

élelmiszereket tudnak előállítani, ami egészséges. Ezt így csak támogatni fogja.  

Nagyon fontos az egészség, nagyon sok rákos megbetegedés tapasztalható az országban.  

 

Néhány mondatban még kifejtette, hogy miért támogatja az ország is, és a maga részéről is a 
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génmódosítás mentességet.  

 

 A képviselők egyetértettek és támogatták a határozati javaslatot.   

 

Biró Endre képviselő: Az országba csak egészséges terméket szabadna behozni, de nagyon 

sok multicég nem így tesz. Fogjanak össze a génmódosítás ellen. A magyar termékeket 

kellene szorgalmazni, árulni és ezzel munkahelyek is teremtődnének. 

 

Fenyődi Attila néhány mondatban még kifejtette, hogy miért támogatja az ország is, és a 

maga részéről is a génmódosítás mentességet.  

A képviselők egyetértettek és támogatták a határozati javaslatot.   

 

Kláricz János polgármester: A maga részéről is egyetértett az génmódosítás mentességgel, és 

azokkal az együttműködési lehetőségekkel, kitörési pontokkal, amelyeket a lehetőségekhez 

képest ki kell majd használni, és változtatni. 

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

génmódosítás mentesség nyilatkozattal.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   55/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

nyilatkozata génmódosítás mentességről 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elzárkózik a génmódosított 

növények termesztésének engedélyezésétől, ezáltal megőrizve Magyarország 

génmódosítás-mentességét. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének 

megújítását 

 

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

Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének megújítását.  

 

Javasolta, hogy az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének megújítására szóló 

határozatot olyan dátummal hozza meg a testület, ami 2011. május 4. napjától szól egy évre.  

A bank könnyebben el tudja bírálni a kérelmet, mivel ekkorra az önkormányzatnak már van 

elfogadott költségvetése és zárszámadása is.  

 

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 a Bucsa 

Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének megújításával egyetért, 
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kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   56/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének megújítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának a CIB 

Bank Zrt –vel megkötött folyószámlahitel szerződését, a számlavezető bankkal 2011. május 4. 

napja lejártát követően 60.000.000 Ft értékben rendeli megkötni. 

A folyószámla szerződés biztosítékául keretbiztosítási zálogszerződés megkötését hagyja 

jóvá az alábbi ingatlanokra:  

1. Bucsa, külterület 029/20 helyrajzi szám alatt felvett, legelő megnevezésű terület, 

2. Bucsa, belterület 397 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, 

Bocskai u. 6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 

3. Bucsa, belterület 546 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, 

Kossuth u. 2. szám alatt található, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 

4. Bucsa, belterület 714 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, 

Árpádsor 6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 

5. Bucsa, belterület 606 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Akácos 

u. 13. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan. 

Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, és Magyar László körjegyzőt a hitelkeret 

szerződés e határozat szerinti megkötésére, valamint a valamennyi a szerződés 

megkötéséhez szükséges jognyilatkozat Bucsa Község Önkormányzata nevében történő 

megtételére.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

14./ napirendi pont: A VIFA 2007 Kft által küldött leirat szerinti KEOP pályázati 

konstrukció megtárgyalása 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a VIFA 2007 Kft megkeresésével 

kapcsolatosan.  A Gazdasági Bizottságot is tájékoztatta már erről az ajánlatról.  

 

A VIFA 2007 gyulai érdekeltségű Kft azzal az ajánlattal élt az önkormányzat felé, hogy a 

KEOP pályázati projekteken belül különböző energia megtakarítást eredményező projekteket, 

napkollektort és kimondottan használati meleg víz ellátását céloznák meg. Erre olyan 

finanszírozási javaslatot hoztak, amelynek az önereje 15 % lenne, egy kb. 5 millió forintos 

projektről ha beszélnek, akkor kb másfél millió forintot kellene hozzátennie az 

önkormányzatnak. Ezzel párhuzamosan lehetőségünk nyílik az önerőre is pályázni egy 

alapítványnál.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Ha valóban vállalható úgy, ahogyan a kft ajánlja, és az 

önkormányzatnak nem kerül pénzébe, akkor veszíteni való nincs. A saját erő 750.000 Ft, a 

költségvetésbe betervezett saját erő rész vállalható, nem olyan nagy tétel. De induljanak el, és 

reméli, hogy sikeres lesz.  

 

Kláricz János polgármester: Ebben a projektben nincs sok kockázat, aki a felelősséget vállalja 

az tulajdonképpen az önkormányzat. A projektméret nem olyan nagy, ki tudják próbálni azt, 
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hogy milyen lesz az elszámolás, a PEJ, ha sikerül később belevághatnak egy nagyobba is.  

Ez a projekt alkalmas arra, hogy felmérjék ezeket a körülményeket.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Megtakarítást fog hozni a konyha rezsiköltségeiben, hamarosan 

emelik a gáz árát, ezzel a rendszerrel a meleg víz ellátást ki tudják váltani. Időben tudnának 

lépni, még az óvodára is ki lehetne terjeszteni később.  

 

Kláricz János polgármester: A kormány is kényszeríti az önkormányzatot arra, hogy 

technológiát váltson, hiszen minden évben 5 %-kal csökkenti a dologi kiadásokat.  

 

Fenyődi Attila képviselő: Néhány mondatban elmondta, hogy külföldön hogyan lehet 

napkollektorral energiát termelni, és ezt meg is adóztatják. Az elhangzott projektet csak 

támogatni tudja.  

Röviden tájékoztatja a testületet külföldi politikus rokona által ismertetett bürokráciáról és a 

politikai életről ami össze sem hasonlítható Magyarországgal.  

 

Biró Endre képviselő: Itt van a „vízfej” tulajdonképpen, az adminisztrációs tömeg, a sok-sok 

papírt nyomtatják, 8 napon belül kell válaszolni, majd újra, és újra, bélyegző hiányzik, vagy 

más probléma van, amit nem tart helyesnek, baromság. Kíváncsi lesz majd a kormányzati 

ablakra, ott hogyan intézik majd a dolgokat.  

 

A képviselők eltértek a tárgytól és néhány mondatban kifejtették a hivatali ügyintézésekkel 

kapcsolatos véleményüket. 

Biró Endre nem tartja helyesnek az ügyintézések menetét, mert amikor a felelősségre vonásra 

kerülne sor, a hivatalok „mossák kezüket”. Ekkor kellene a géppisztoly, (tra-ta-ta-ta). 

 

Kláricz János polgármester kéri Biró képviselő urat, hogy tartózkodjon az ilyenfajta náci 

megjegyzésektől. 

 

Biró Endre képviselő azt válaszolja, hogy „miért?” és fasisztának nevezi magát. 

Majd internetes blogról beszélt.  

  

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, ha egyetértenek a pályázat benyújtásával 

akkor bízzák meg a polgármestert, hogy a VIFA 2007 Kft-vel egy konkrét projekt 

kidolgozását megtárgyalhassa. Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

57/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás a VIFA 2007 Kft által ajánlott projekt előkészítéséről, kivitelezéséről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János 

polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a VIFA 2007 Kft-vel, a KEOP-2011.4.2.0. 

pályázati kiírások keretében benyújtandó energia megtakarítást eredményező pályázat 

elkészítésére és benyújtására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

S z ü n e t  
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15./ napirendi pont: Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiájának elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenötödik napirendi pontot, a Szeghalmi 

Kistérség Kulturális Stratégiája elfogadását. A képviselők az írásos előterjesztést megkapták.  

Köszöntötte az ülésen megjelent Tőkésné Gali Mónikát, aki rövid tájékoztatást fog adni a 

Kistérségi Kulturális Stratégiáról, valamint a felmerülő kérdésekre is válaszol.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő távozott az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 7-főről 6 

főre csökkent, így a szavazatok számra is 7-ről 6-ra csökkent.    

 

Tőkésné Gali Mónika: Köszöntött mindenkit, és nagyon örül, hogy itt lehet az ülésen. A 

Közkincs Kerekasztal program már második éve működik a térségben, ami tulajdonképpen 

egy pályázati lehetőség, amelynek az az elsődleges célja, hogy a kistérségben a 9 településen 

élő a kultúra, és a közművelődés területén dolgozó civil szervezeteket, önkormányzati 

dolgozókat, vállalkozókat is fogja össze, és egy olyan térségi együttműködést hozzon létre, 

amelynek eredményeként az együttműködési készség, közös programok, új kulturális vagy 

akár turisztikai termékek alakulhassanak ki.  

Tavalyi útkeresés után az idén nagyon komoly munkát folytattak a közkincs kerekasztal 

résztvevői, 20-25 fő részvételével. Szeghalmon kezdtek, majd Vésztőn volt konferencia a 

közművelődéssel kapcsolatosan, ahol a tavalyi év eredményeit foglalták össze, illetve itt 

minden település bemutatkozott. Bucsát nagyon színesen mutatta be Berényi Judit. 

Színvonalas előadást nyújtott a település életéről. Voltak Ecsegfalván, Bucsán, 

Kertészszigetben, Füzesgyarmaton és még Dévaványán lesznek május elején.  

A programnak nagyon fontos eleme a kulturális stratégia, tulajdonképpen ez a szezon a 

stratégia tartalmi elemeinek meghatározásával telt. Pocsajiné Fábián Magdolna és dombi 

Ildikó jeles szakemberek segítségével tárták fel azt, hogy melyek azok a megvalósítandó 

célok, amelyeket meg kell fogalmazniuk. Készül még három projekt megvalósíthatósági 

terve. Egyik egy rendezvény kommunikáció, a másik kastély túra lesz, a térségi látogatható 

kastélyok lesznek bemutatva, a harmadik pedig kifejezetten három település kérésére Bucsa, 

Ecsegfalva, és Kertészsziget együttműködésének feltárását célozza meg.  

 

A program május 15-vel zárul, és addigra a képviselő-testületeknek el kell fogadniuk a 

kistérségi kulturális stratégiát.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Volt egy kulcsfontosságú mondat, a 

három település, Bucsa, Ecsegfalva, és Kertészsziget szorosabb kulturális együttműködési 

lehetőségeinek a feltárását magában foglalja a program. Fontos, hogy Bucsa is minél 

hatékonyabban kivegye a részét.  

A program előnyeit szinte felesleges sorolni, hiszen tudják nagyon jól, hogy a ciklus váltást 

követően nagyon sok minden tisztázódott, egyre jobb kapcsolatot ápolnak Kertészszigettel és 

Ecsegfalvával is. A kulturális területet is meg kell ragadni és minél több közös programot 

lehetne szervezni.  

Például egy kispályás focit rendeznek Ecsegfalván, és az természetes, hogy Bucsa is 

képviselteti magát, és minél nagyobb szerepet vállal. Ez nem kimondottan a kulturális oldalt 

érinti, de ez is alapja annak, ha egy rendezvény kialakul, akkor a szomszédos települést is be 

lehet kapcsolni, és ez jó úton halad.  

A közművelődési stratégiát a kistérség már elfogadta, igaz a képviselők kicsit későn kapták 

meg az anyagot. Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, vagy hozzászólás? 

 

Fenyődi Attila képviselő: Véleménye szerint a kultúrába akkor lehetne bevonni az embereket, 
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ha nem lenne ennyire magas a munkanélküliség. A kistérségnek fontosabb lenne ezzel 

foglakozni. 

 

Kláricz János polgármester: A kulturális életbe való bevonás annak egyik gyógymódja, hogy 

a munkanélküliek a saját sorsukat is feldolgozzák, az semmi esetre sem vezetne jóra, ha az 

embereket a kultúrából kivonnák, és még azzal a depresszív helyzettel is szembe kell nézniük, 

hogy nincs munkájuk. Párhuzamosan kell kezelni, és az önkormányzat lehetőségeihez mérten. 

Az önkormányzatnak nem kötelező feladata a munkahelyteremtés.  Az Ötv. rögzíti a kötelező 

feladatokat, ami nagyon sarkalatosan kifejezi, hogy mik azok, és a kultúrára is van utalás. 

Térségi szinten is kezelik ezt, és egész évet lefedően kikínálják a lehetőségeket, ahol el tudják 

felejteni gondjaikat, bajaikat, és mindezt teszik úgy, hogy közben lehet tanulni a szomszéd 

programjaiból, és megismerik egymást az emberek. Arra is vannak verziók, hogy hogyan 

lehet megerősíteni a megyét, a térség, a gazdaságot. A gazdasági oldal, a pénzügyi stabilitás 

abban az esetben szilárdul meg, ha kulturális oldalon is felzárkózik a település. Ezt pedig 

kezelni kell. 

 

Fenyődi Attila képviselő: Sok ember munkanélküli, és emiatt stresszben élnek. Nehéz így 

megfogni az embereket a kulturális programokra.  

 

Kláricz János polgármester: A stratégia azt célozza meg, hogy a térség lehetőségeit 

stratégiába foglalva a térségben lévő polgármesterek amit helyesnek tartanak, és a kulturális 

adottságokat szeretnének kihasználni. A stratégia elengedhetetlen feltétele annak, hogy a 

későbbieken akár pályázati dolgokba fogják belevonni. A Kulturális Stratégia elkészült, 

szakmailag megfelelő, azt tükrözi amit a szeghalmi kistérségből és a településekből ki lehet 

hozni. Vannak más komoly problémák is, de ez ugyanúgy feladatuk és kezelni kell.  

 

Tőkésné Gali Mónika: Ha a gyakorlati dolgokat nézik, és az aktualitásokat, akkor az nagyon 

fontos, hogy Bucsa település legyen elég aktív ahhoz, hogy ehhez a programhoz tudjon 

csatlakozni. Nem azt a világot élik, hogy a perifériákat tudják a centrumok húzni.  

Több ponton is csatlakozik a stratégia is a munkanélküliség kezeléséhez is, hiszen nagyon 

fontos szempont, hogy legyen a térségben egy olyan művelődési ház a térségben, amely 

akkreditált, tehát akkreditált képzéseke tudjon befogadni. Már erről is szó van, hogy 

Szeghalom és a vésztői művelődési ház is most készíti az akkreditációját. A Munkaügyi 

Központtal, akár Bucsára kihelyezet képzés szervezésére is alkalmasak lesznek. Most senki 

nincs aki a helyi problémákat helyi szinten kezelné.  

 

Kláricz János polgármester: Ha erre létező struktúra van, akkor térségi szinten kellene kezelni 

és erre rámutat ez a stratégia. Egy pályázatban el lehet készíteni egy művelődési ház 

felújításának szükségességét a funkciójának az indoklásával. A stratégiának köszönhetően 

valódi tartalommal lehet megtölteni pl. egy művelődési házat. Ez is egy hozadéka annak, 

hogy egyirányba próbálják hozni a gondolataikat.  

 

Fenyődi Attila képviselő: Mindez szép és jó, jól is hangzik, de van egy probléma, hogy nem 

lehet közvetlenül a megyéhez pályázni és a kistérségi irodást is fent kell tartani, az is pénzbe 

kerül. Ezt kellene megszűntetni.  

 

Kláricz János polgármester: Nem biztos, hogy egyetértenek. Vannak kisebb egységek. 

Megváltozott a közigazgatás struktúrája, a régiótól a kisebb egységekig tértek vissza. Nem 

biztos, hogy mai rohanó világban jó lenne, hogy az önkormányzatok magukra maradnának és 

jó az, hogy egy nagyobb szervezetben, a társulásban tudják az érdekeiket képviselni. Itt 
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tudnak egy egységes stratégiát kidolgozni. Kell a megyén belül is ez a kisebb érdek 

szövetkezet. Ez az álláspontja.  

 

Fenyődi Attila képviselő: Kell is, csak az hogy százalékos arányban olyan kicsik a községek, 

hogy nem jutnak nagyobb támogatáshoz. Mindig a központ körül kapják a legtöbb 

támogatást, de nem így kellene, hanem egy-egy település egyszerre megkapna mindent, hogy 

megvalósíthassa terveit, de egyszerre csak keveset kapnak, és ez csak időhúzás. 

 

Kláricz János polgármester: Ez nem így működik, de talán még külföldön sem. Van akik 

jobban tudják az érdekeiket képviselni, és vannak akik kevésbé. A település földrajzilag ide 

tartozik, nem sorolhatják máshová, már pl. a sarkadi kistérségnél Bucsa település 

lakosságszáma a „középmezőnyben” lenne.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Ezért is jó, hogy körjegyzőségben gondolkodnak.  

 

Harmati Gyula képviselő: Megérti a Fenyődi Attila képviselő logikáját, és az alapján az 

elhangzott három projektet Füzesgyarmat, Szeghalom és Vésztő nyerte volna el, ha ilyen 

egyszerűen és logikusan történne. De a közkincsen is nagyon jó az együttműködés, ez a 

LEADER-en belül is biztosan így lesz. Bucsának, mivel kisebb település a kistérségen belül, a 

lobbi tevékenységet kell erősíteni.  

 

Kláricz János polgármester: Az, hogy a település kisebb, a település javára fordítható, mert 

három település tudja ugyanazt az érdeket képviselni. Ha indulnak a LEADER-ben, reméli 

hogy előnyükre válnak ezek a dolgok.  

 

Juhász Sándor képviselő: Nem lehetetlen az sem, amit a Fenyődi Attila képviselő elmondott, 

mert lehet, hogy a közművelődés során olyan információkat kaphat egy embertömeg, hogy 

elindul egy más irányba, vagy kaphat egy ihletet, amiből meríthet magának sok mindent.  

 

Biró Endre képviselő: A napirendi pont a stratégiáról szól, egy váz, amit a községnek kell 

realizálni. Nem arról van szó, hogy mit valósítottak meg. Kell egy irányt kapni, 

megvizsgáltak mindent. Akár térségben, akár községben beszélnek. Ha jó csapat van, akkor 

lehet produkálni.  

 

Kláricz János polgármester: A képviselő-testület a Szeghalom Kistérség Közművelődési 

Stratégiáját megismerte.  

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiáját (2011-2014). 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   58/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiája (2011-2014) elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a –K2a-4.11/da10 pályázat 

keretében elkészült – Szeghalmi Kistérség Kulturális Stratégiáját.  
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Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte Tőkésné Gali Mónika jelenlétét és szíves 

tájékoztatását.  

 

 

Bejelentések 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az április 16-i szombati 

önkéntes munka napján használt segédanyagokat, kesztyűt, felszerelést a Lép-Vas Bt 

felajánlotta támogatásként, ezzel járult hozzá a sikeres munkához.  

 

Juhász Sándor képviselő: Megdicsérte a körjegyző helyettest, hogy az ülésekre jó anyagok 

készülnek, és rugalmasabban folynak a testületi és a bizottsági ülések.  

 

Biró Endre képviselő: A tavalyi évvel kapcsolatosan a könyvtár kiadásait illetően szólt, 

megállapította, hogy milyen költségeket vitt el a könyvtár. A könyvtár kiadásából 100 ezer 

forint lett könyvbeszerzésre fordítva.  

 

Kláricz János polgármester: A könyvtár dologi kiadásaival kapcsolatosan elmondta, hogy a 

falunapi kiadások is benne vannak a költségekbe, erről is biztosan kapott információt a 

képviselő.  

 

Biró Endre képviselő: A könyvbeszerzésre akkor is csak 100 eFt volt tervezve és ez 

ellentétben van a könyvtár funkciójával.  

 

Kláricz János polgármester: Lesz majd egy normatíva, amihez kell egy gesztor könyvtár, 

Füzesgyarmat város fogja ezt biztosítani.  

A 2010. évben nem volt beállítva más költség se a könyvtárnál, se a művelődési háznál, csak 

a rezsiköltség. Az, hogy mennyivel növeljék meg, hogy mennyi könyvet vásároljanak, azt 

mondhatják a képviselők, csak az is tudni kell, hogy miből finanszírozzák.  

Sajnos most is forráshiányos az önkormányzat, most is több mint 10 millió forint a hiány.  

 

Biró Endre képviselő: A falunapot ingyen meg lehetett volna oldani. Nem az 

önkormányzatnak kellett volna fizetni. Volt egy pályázat erre.  

 

Kláricz János polgármester: Nagyon oda kell figyelni az ilyen pályázatokra, és mögé kell 

nézni. Volt ismerete egy ilyen pályázatról, valóban kerülhetett volna akár hárommillió 

forintba a falunap költségvetése, és az önkormányzatnak nem került volna semmibe, de 

kikötötték volna, hogy kik lépnek fel. Sok pályázati projektbe folyt már bele. 

 

Biró Endre képviselő: Nem kellett volna elzárkózni ettől a pályázati lehetőségtől. Lehet, 

hogy kezdők léptek volna fel, de a kezdőknek is kell valahol kezdeni. Bár a falunap jól 

sikerült,és köszönet érte a szervezőknek. Nem kellett volna a könyvtárra könyvelni a falunapi 

kiadásokat, a könyvtár a kultúra alapja. 

 

Kláricz János polgármester: A kultúrával a könyvtár összeköthető, bár lehet, hogy ilyen 

szempontból nem jó helyre volt könyvelve, de a művelődési házra nem lehetett könyvelni, 

mert ott nem volt foglalkoztatott személy.  
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Reméli, hogy a könyvtári normatíva lehetőséget nyújt majd könyvbeszerzésre.  

 

Mivel a nyilvános ülésen több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők aktív 

részvételét és a képviselő-testület az ülést zárt ülésen folytatta. 

 

 

Kmf. 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                megbízott körjegyző helyettes 

 

      

Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


