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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

444-2/2015. iktatószám 

 

2. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 3-án 

(kedden) délután 16,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

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

Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó 

képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

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

valamint a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt Erdei Sándort. 
 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  
 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

A napirendi pontokat javasolja kiegészíteni még két napirendi ponttal, melyek a következők: 

(A bejelentések 8. napirendi pont helyett, és további 9. napirendi pont, majd a bejelentések a 

10. napirendi pont lesz.) 

 

8./ A 2014. évről szóló Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

 

9./ Közlekedés Koordinációs Központ és Bucsa Község Önkormányzata között megkötendő 

szerződés megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

 Előzetesen a Meghívóban kiküldött napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi I. félévi Munkaterve 

elfogadása 

Előadó: Kláricz János polgármester 



 2 

4./ A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  

  Előadó: Kláricz János polgármester 

  

5./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló Bucsa 

Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó 

Bérleti-Üzemeltetési Szerződésének jóváhagyása  

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ A bucsai 118. helyrajzi számú ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

7./ Tulajdonosi döntés a BUCSA-ÉP Kft gazdasági társaság törzstőkéjének emelésével 

kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester  

 

Kiegészítve:  

8./ A 2014. évről szóló Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

 

9./ Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Bucsa Község Önkormányzata között 

megkötendő Kártalanítási Megállapodás megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ Bejelentések 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot 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 képviselők írásban is kaptak tájékoztatást.  

 

Megtárgyalta a testület és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2014. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját, valamint egyetértett a 2015. évi 

költségvetés tervezésének irányelveivel. 

 

A testület szabályzatot alkotott a civil szervezetek támogatásáról, és a Számviteli Politikáról. 

A testület módosította a Körös Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére átadott támogatás 

jogcímét, valamint a 2015. évi költségvetésben az egyesület további pénzügyi támogatásának 

betervezését irányozta elő. 
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A képviselő-testület rendeletet alkotott a 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról. 

 

A decemberi ülésen a testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról döntött, három cég 

ajánlata bekérése és ezek vizsgálata után a Cs.A.Cs. Kft ajánlatát fogadta el, és kötött 

szerződést az önkormányzatnál történő belső ellenőrzési feladatok elvégzésére. 

 

A testület döntött a könyvvizsgáló feladatok ellátására megkötött szerződés felbontásáról, az 

ülést követően Dr. Kalász Imre könyvvizsgáló értesítése megtörtént. Ha eseti jelleggel 

szükség lesz könyvvizsgálói feladatok elvégésére akkor az önkormányzat Kalász úrhoz fog 

fordulni.  

 

A testület döntése szerint a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai 

Kirendeltségével megkötésre került az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése. 

 

Az elmúlt ülésen döntött a testület a háziorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról. A Bucsa, Kossuth u. 65. szám alatti I. sz. háziorvosi rendelőben január 5-től 

megkezdődött a rendelés. 

A rendelés megkezdődött, az átállás kisebb problémával járt.  

Esős időben gondot okoz a gépkocsival való parkolás. Ennek a kivitelezése betervezésre 

került. Továbbá a márciusban megjelenő infrastruktúra fejlesztések tárgyú pályázati kiírásra 

az egészségügyi ellátást szolgáló épület felújítását tervezi.  

 

A szennyvíztisztító kivitelezésére vonatkozóan befejeződött az ajánlattételi felhívás. 6 ajánlat 

érkezett, a bontási jegyzőkönyvet megismerésre a képviselők felé kiosztotta. Hamarosan lesz 

a Bíráló Bizottsági ülés.  

 

Elkezdődött a szennyvízberuházás kivitelezése, az öt átemelő építésével. Jelenleg arra várnak, 

hogy a DÉGÁZ elvégezze a kitűzéseket.  

 

A Bucsa Önkormányzat weboldalán tájékoztatást fognak adni arról, hogy mely utcák nem 

lesznek járhatók, meg megközelíthetők.   

Továbbá az önkormányzat weboldaláról elérhető lesz a szennyvízberuházás oldala, ott még 

bővebb lesz a tájékoztatás.  

 

Hamarosan, 2015. március 6-án (pénteken) tervezik a Közmeghallgatást. Ez már valószínűleg 

a költségvetés elfogadása után lesz. Kéri, hogy a képviselők is úgy készüljenek, hogy erre az 

időre tegyék szabaddá magukat, ott lesznek a szennyvízberuházást kivitelező cég munkatársai 

is, így első kézből fognak tudni tájékozódni a lakosok. 

 

Megkérdezte, van-e kérdés? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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   2/2015.(II.3.) 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: azonnal 

  

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

megtárgyalása 

 

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalását.  

A Gazdasági Bizottság részleteiben is megtárgyalta a költségvetést. Jelenleg 40 millió forint 

hiánnyal tudták a költségvetés előkészíteni. Még kíváncsian várja, hogy milyen esetlegesen 

pluszként megjelenő kiadások lesznek még a Közös hivatallal kapcsolatos egyeztető 

tárgyalást követően. Ebben a költségvetésben még olyan biztonsággal tervezhető bevételek 

sem szerepelnek még, mint a földbérleti díjak, vagy Alföldvíz Zrt irányába áll fenn minden 

évben a többletbérleti díj hányad, illetve néhány sajátos bevétel. 

A költségvetés tehát tárgyalásra alkalmas, megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, vagy 

a létszámokat illetően van-e még kérdés? Két területet érintettek, várja a további 

hozzászólásokat.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A költségvetés főösszegéből a szennyvízberuházás költségét 

kivéve marad egy számadat, amelyről a képviselő-testület beszélhet.  

Továbbá szeretné, ha a szöveges előterjesztéshez kapcsolódó táblázatokról is kaphatnának 

részletesebben tájékoztatást. Nem értette pl. a fejléceket, ha erre kaphatna magyarázatot, 

megköszönné. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A költségvetés tervezéséhez, elszámolásához kapcsolódóan 

olyan anyagot kell készíteni, amit a képviselő-testület is tud értelmezni. 

A KÖ és a BÖ táblázatok ilyenek, az oszlopok az eredeti előirányzatot, módosított 

előirányzatot és teljesítést tartalmaznak. A testület tud viszonyítani, és kérdést feltenni.  

Illetve van egy összesített adattáblázat, mert a testület úgy tudja a rendeletet megalkotni, ha 

külön is látja az intézmények költségvetését, illetve ha az adatok összesítve is kimutatásra 

kerülnek. 

Nagyon sok mindent kutattak, kerestek, körültekintően jártak el, a költségvetési törvény 

alapján állították össze a bevételeket és a kiadásokat. 

A feladatalapú finanszírozást szigorúan fogják ellenőrizni, mindezek figyelembe vételével 

készültek a kimutatások.  

A közös hivatal költségvetését külön tárgyalják, de annak tartalma szerepel az önkormányzat 

költségvetésében. 

Amikor Bucsa Község Önkormányzatához került, mint pénzügyi ügyintéző minden kollegát 

írásban megkeresett azzal, hogy írásban tájékoztatást kérjen az adott területen dolgozó 

köztisztviselőtől az általa ismert várható bevételekről, kiadásokról, úgy mint a karbantartási 

kiadások, eszközigények, adóbevételek stb. területenként értve.  

 

A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat majd csak aláírt hatósági szerződés után fogják 

a költségvetésbe beépíteni.  

Akkor lehet igazán tervezni, ha már látják a sarok számokat, és a hiányt.  
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Az a 40 millió forint hiány, ami most a költségvetésben szerepel, az úgy került oda, hogy a 

betervezett bevételek, és kiadások között ennyi a különbség. Ez az összeg még változhat, mert 

minden évben a testület el fogadja az előző évi pénzmaradványt. Nemcsak a bevételi oldal, de 

a kiadási oldal is nőni fog, és a hiány is. 

Pályázat szempontjából (MÜKI) ez kedvező, bár zárójelben említi ezt. 

Az iparűzési adó bevétel szempontjából igen csekély bevételre számíthatnak.  

Azokat a feladatokat, amelyeket az állam egyáltalán nem finanszíroz, de kötelező feladatként 

ír elő, azt az önkormányzat saját bevételeiből kell hogy fedezze. 

Adóemelésről egyik testület sem szeret dönteni. Minden év november 30-ig kell meghozni az 

önkormányzati rendeletet, ha adórendeletet szeretne változtatni.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Jelenleg évi 3.000 Ft a kommunális helyi adó, amit két részletben szed 

az önkormányzat.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A kormányzati funkciók szerint egyesével kidolgozta a 

táblázatokat, és itt tett javaslatot arra, hogy a konyhánál létszám átcsoportosítást végezzenek.  

Ezeket a feladatokat lefinanszírozza az állam, mint kötelező feladatot.  

Ezután jönnek azok a feladatok, amelyek kötelezőek, úgymint a háziorvos, védőnő, fogorvos, 

mind-mind önkormányzati finanszírozásúak, de nem kapnak rá elég állami támogatást és ki 

kell egészíteni, attól függetlenül, hogy OEP finanszírozást is kapnak rá.  

Ezek a költségek mindenhol más összegűek, nem lehet viszonyítani, hogy Füzesgyarmaton, 

vagy más településen mennyi ez az összeg, Bucsán egészen biztosan ki kell egészíteni. 

A kormányzati funkciókat tartalmazó tábla a legfontosabb, ez tartalmazza a legtöbb 

információt a képviselők számára, ez a 3.1 és 3.2 tábla. Itt láthatják, hogy mik a kötelező 

feladatok, mik a nem kötelező feladatok, saját bevétel, állami bevétel, összes kiadás. 

Néhány tábla nem került kitöltésre, nemcsak időhiány miatt, de információ hiány miatt is. 

Az előterjesztésben is szerepel, hogy a szociális területen történt változásokról még a 

végrehajtásról szóló kormányrendelet nem jelent meg. Ezzel kapcsolatosan lesz jegyzői 

feladat, és rendeletalkotási kötelezettség is a február végi ülésen.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Igen, február végéig kell megalkotni a rendeletet. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A kiegészítést befejezte, a kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a háziorvosi feladatok ellátása mindig 

kiegészítést fog igényelni, nem csak most az elején, amikor nagyobb összegű eszközöket, 

vagy fejlesztést végeznek? A későbbiekben ugyanúgy kevés lesz a fenntartáshoz? 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Most ezt még nem tudja megmondani, de jelenleg most az 

elején még biztosan többet költenek, illetve ami finanszírozást kap az önkormányzat az OEP-

től, azt el kell költeni. De ilyen szempontból ez el is lesz költve. Sőt még ki is kell egészíteni. 

Kap az önkormányzat rendelő fenntartásra, asszisztencia bérére, járulékára, ezeket ki kell 

egészíteni, valamint a háziorvossal megkötött szerződés alapján át kell adni a háziorvosnak a 

szolgáltatásért a pénzt, illetve ami megmarad, abból fedezi az önkormányzat a gyógyszert, 

kötszert stb. egyéb kiadásokat. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Az OEP vizsgálja azt, hogy el van-e költve a támogatás, illetve 

lehet tartalékolni?  
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Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Az OEP végül is a működést ellenőrzi. Az 

önkormányzatnak folyamatosan nyomon kell követni a finanszírozást, és emelni az 

előirányzatot, még akkor is, ha nem kötelező a féléves beszámoló, a háromnegyedéves 

beszámoló, és még a koncepció sem. 

 

Kláricz János polgármester: Jelenleg az is be van kalkulálva, hogy helyettesített körzetről 

beszélnek, tehát le fog csökkenni a finanszírozás mértéke. Ezt nem havi szinten fogják 

ellenőrizni, hanem egész évet, vagy adott időszakot ellenőriznek, hogy oda lett-e felhasználva, 

ahova szánva lett. Ebből nem lehet pénzmaradvány. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az orvosnak három hónapos felmondása van, azaz ha talál 

orvost az önkormányzat erre a határidőre figyelemmel kell lenni.  

 

Kláricz János polgármester: Érdekességként elmondta, hogy amit az orvos 

eszközfinanszírozásra kap, az nem lesz az orvos tulajdona, az az önkormányzat tulajdona lesz. 

Ez tehát a közösségi vagyonba kerül. Megkérdezte, hogy más egyéb kérdés van-e? 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a felújítási kiadásoknál a 28 millió forint az 

óvodára van-e tervezve? 

Fájó, hogy 2006. évben 650 millió forintos volt a költségvetés, most pedig fele. A feladatok 

egy részét az önkormányzat adta le, de volt amit az állam vett át. Több volt a feladat, több volt 

a költségvetés is. A pénzügyi ügyintéző nagyon szépen előkészítette a költségvetést. 

A segélyekből mi került betervezésre? 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Február 28-ig van betervezve a lakásfenntartási 

támogatásra meghozott határozatokra jutó összeg, innentől már új határozatot nem lehet 

hozni. Ide van tervezve a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

a gyermekvédelmi támogatás, az átmeneti segély, a köztemetés, és a közgyógyellátás, de csak 

február 28-ig. 

Ezeknek van bevételi oldala, mert százalékos arányban vissza lehet igényelni. 17.145.000 Ft-

ot kap az önkormányzat állami támogatást, és majd rendeletet alkot az önkormányzat a 

különbözet felhasználására. 

 

Kláricz János polgármester: Érdemes lenne egy szociális bizottságot létrehozni. Ügytechnikai 

szempontból a leggyorsabb az, ha a polgármester ítéli meg az átmeneti segélyt. Nem gondolja 

azonban ilyen szempontból ezt helyénvalónak, hiszen nem ismerhet minden területet. 

Sokszor vannak vissza-visszatérő kérelmezők is. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ez a testületi tagoknak is hálátlan feladat, a világ is kétpólusú, - 

igen, és nem – és tudni kell nemet is mondani.  

 

Kláricz János polgármester: Ennek a bizottságnak lesz a legtöbb feladata.  

 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e még kérdés, hozzászólás, vélemény 

Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésével kapcsolatosan? 

 

Megköszönte a pénzügyi ügyintéző kiegészítéseit. 

 

Több hozzászólás nem volt, javasolta, hogy a képviselő-testület az első körben tárgyalt 

költségvetési rendeletet véleményezte.  
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Megköszönte a kiegészítéseket, hozzászólásokat, véleményeket.  

Nem bocsátja tehát szavazásra a költségvetést, mivel az további munkálatokon fog keresztül 

esni. 

Ezzel a 2015. évi költségvetés tárgyalása napirendi pontot lezárta. 

  

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi I. 

félévi Munkaterve elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Képviselő-testület 

2015. évi I. félévi Munkatervét.  

Az előterjesztést írásban megkapták a képviselők. 

Megkérdezte a képviselőket, kinek van hozzászólása? 

 

Földesi Györgyné képviselő: A munkatervbe javasol tervezni kulturális témájú megbeszélést, 

vagy programot is.   

Szeretne a testvértelepülésekről is egy ülésen beszélgetést folytatni.  

A civil szervezetektől is szeretne tájékoztatást, vagy bemutatkozást hallani. Adják meg a 

lehetőséget a civileknek és teremtsenek kapcsolatot velük, hiszen ők is meghatározók, úgy 

mint a vállalkozók. 

Az iskola már nem az önkormányzathoz tartozik, de szívesen meghallgatna egy tájékoztatást a 

pedagógusokról, a gyereklétszámról, az iskolában folyó munkáról.  

Egy napirendi pontban szeretné, ha az önkormányzat vagyonáról is szó lehetne, bérleti díjak, 

osztalékok, ingó és ingatlanvagyonról szóló tájékoztatás. 

Ha lehet „házi használatra” egy adóslistát is szeretne látni. Ki tartozik az önkormányzatnak? 

Erről is beszélni kell, nem a költségvetés miatt most, hanem azért, hogy képet kapjanak róla, 

erről beszélni kell, látniuk kell, hogy behajtás esetén milyen bevételre számíthatnak. 

 

A múltkori ülésen lemerült a hangfelvevő és akkor szembesült azzal, hogy papír alapon nem 

vezetik a jegyzőkönyvet. Nyilván haladni kell a korral, és akkor merült fel az a gondolata, 

hogy a testületi üléseket a kábeltévé műsorán lehetne-e figyelemmel kísérni.  

Más településeken is élő, egyenes adásban közvetítik a testületi üléseket.  

 

Kláricz János polgármester: Stúdió felszereléssel rendelkezik az önkormányzat, a 

Kábeltelevízió Kft pedig műsorengedéllyel rendelkezik, tehát élő műsor adásra is képesek 

lennének. Jelenleg azonban még archiválással foglalkoznak, az eszközök használatban 

vannak. Örül, hogy felvetődött ez a kérés, nem feltétlenül szeretné, hogy a céges működtetést 

valósítanák meg.  

A helyi média közhatalmi szempontból befolyásolható. 

Javasolja, hogy hozzanak létre egy alapítványt, és olyan döntési testületet kellene létrehozni 

ami nem fogja eredményezi azt, hogy a közmédia ilyen szempontból valamelyik oldalra 

hangsúlyos legyen. Akár a hatalom irányába, akár valamelyik magánszemély irányába.  

Földesi Györgyné képviselő: Erre nem gondolt, csak arra, hogy a testületi ülések közvetítése 

csak jó lehet.  

 

Kláricz János polgármester: Nem mindig tudatos ez, lehet tudat alatti is. Ha valamilyen dolgot 

be szeretnének mutatni, azt tudni kell, hogy a média komoly fegyver.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ellenőrizni mindig lehet. Most csak felvetette, ha erre később 

lesz lehetőség, úgy is jó lesz.  
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Kláricz János polgármester: Egy kis anyagi oldala is lenne ennek a dolognak, az alapítvány 

létrehozásával foglalkozni kell, a stúdiónál kell valaki foglalkoztatni, az is költséggel jár. 

Egy jó dolgot eredményezne, ha a felújított Művelődési Házban tartanák az üléseket, onnan 

akár élő egyenes adásban tudnák a közvetítést adni, innen a községházáról azonban csak 

felvételről mehetne az ülés. 

Sokszor felvetődött már ez a dolog, többen szívügyüknek tekintik a stúdió beindítását. Az 

alapítvány létrehozásában látná a megoldást. Két település Ecsegfalva és Kertészsziget is 

bevonható lenne ebbe a dologba. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A helyi újság is „ellaposodott”, a község lakosaival mégiscsak 

kell tartani kapcsolatot. Bár sokan még papír alapon kapják az információt, de biztosan 

szeretnék a lakosok is ezt az élő adást is. 

 

Kláricz János polgármester: Örül a felvetésnek, később vissza fognak erre térni. 

A jegyzőkönyvek vezetésével kapcsolatosan talán az elmúlt 5 évben nem fordult elő, hogy 

lemerüljön a diktafon. A maga részéről azért emellett maradna, hogy hangfelvételről történő 

lehallgatással legyen a jegyzőkönyv elkészítve.  

 

Az adósok listájával kapcsolatosan elmondta, hogy a cégek esetében van lehetőség, de a 

magánszemélyek esetében nem ad a jogszabály publikálásra lehetőséget. Zárt ülés keretében 

lehetne betekintést kapni, de szokott beszámoló lenni az adós részéről, erről kaphatnak 

tájékoztatást a képviselők.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Nincs akadálya annak, hogy az adós kolleganő beszámolót készítsen 

akár félévente, és az összesített adatokkal, akár adónemenként, a bevételekről, a 

kintlévőségekről, a behajtás eredményéről. Az önkadó rendszerből a programmal el lehet 

készíteni ezeket a tájékoztató beszámolókat, ha erre vonatkozóan igénye lesz a testületnek. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Olyanra gondolt, hogy azokat a kintlévőségeket tegyék ismertté 

csak maguk között, ami esetleg 5 éven túli tartozás. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ezen a területen is előrelépés lesz, mert általánosságban elmondható 

volt, hogy nem volt jellemző a behajtásnak az a formája, ami most működik, és elég szép 

bevételek jönnek. A tavaly előtti belső ellenőrzésnek volt témája a helyi adó bevételek 

vizsgálata, és meg lehet tekinteni azt a jelentést is, ami a helyi adókkal volt kapcsolatos.  

 

Kláricz János polgármester: Ha egy jogi menetet végigvezetnek az adóbehajtás során, akkor 

nem lehet különösebb probléma. Ez a terület jól működik. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Nemcsak adó, hanem kölcsön tartozások is vannak, és 

olyan helyzet is fennáll, hogy az adós már elhunyt, illetve örököse sem lelhető fel.  

Ezzel kapcsolatosan kell zárt ülést tartani, és döntést hozni az eltörlésről, személyenként. 

Sőt elévülésről is lehet szó, ennek értelmében kell döntést hozni. 

 

Kláricz János polgármester: A felvetett témákat megköszöni, amit lehet a Munkaterve 

rögzíteni fognak.  

Összefoglalva a következőket lehet a Munkaterve napirendként beépíteni:  

  

A felvetett módosításokat elfogadásra javasolta.  

 



 9 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2015. évi I. féléves Munkatervbe javasolt napirendekkel 

egyetért.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte, kéri, hogy most a módosításokat beledolgozva a 

Munkaterve, fogadja el a testület a 2015. évi I. félévi Munkatervet.  

Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szavazzanak.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:                

  

   3/2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi I. félévi Munkaterve 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat 1. melléklete alapján 

elfogadja a Képviselő-testület 2015. évi I. félévi Munkatervét.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

1. melléklet 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2015. évi I. félévi 

 

M U N K A T E R V E 

 

 2015. FEBRUÁR 

 

2015. február 3-án (kedden) délután 15,30 órától  

Bucsa és Kertészsziget község Önkormányzatának Képviselő testületeinek együttes 

ülése: 

 

Napirendek: 

1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

     Csordás László polgármester 

 

2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok 

ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Csordás László polgármester 

 

3./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodásának módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Csordás László polgármester 

                         Dr. Nagy Éva jegyző 

 

4./ Egyebek 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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2015. február 3. kedden délután 16,30 óra  

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő testületének ülése: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi I. félévi Munkaterve 

elfogadása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  

  Előadó: Kláricz János polgármester 

  

5./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló Bucsa 

Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó 

Bérleti-Üzemeltetési Szerződésének jóváhagyása  

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ A bucsai 118. helyrajzi számú ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

7./ Tulajdonosi döntés a BUCSA-ÉP Kft gazdasági társaság törzstőkéjének emelésével 

kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Bejelentések 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

2015. február 26-án (csütörtökön) délután 15,00 óra  

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő testületének ülése 

 

Napirendi pontok: 

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa Község Önkormányzat 

2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előadó: Kláricz János polgármester 
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Egyéb utólag javasolt napirendek:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

2015. MÁRCIUS 

 

2015. március 6-án (pénteken) este 18,00 órától KÖZMEGHALLGATÁS 

 

Napirendek: 

1. Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

2. Beszámoló a szennyvízberuházás 2014. évi előrehaladásáról és a 2015. évi várható 

eseményekről 

3. Beszámoló a 2015. évben folyamatban lévő és várható pályázatokról 

4. Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok  

 

2015. március 26-án (csütörtökön) délután 16,00 órától Bucsa Község Önkormányzata 

Képviselő- testületének ülése: 

 

Napirendek: 

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

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított 11/2011.(IV.20.) számú 

az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért 

fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének módosítása 

      Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bejelentések 

  
 Egyéb utólag javasolt napirendek:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

 

2015. ÁPRILIS 

 

2015. április 23-án (kedden) délután 15,00 órától  

Bucsa és Kertészsziget Község Önkormányzatainak Képviselő-testületeinek együttes 

ülése 

Napirendek: 

 1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Csordás László polgármester 

2./ Egyebek 

 

 

 Egyéb utólag javasolt napirendek:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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2015. április 23-án (csütörtökön) délután 16,00 órától Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

 

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

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./  Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletének 

elfogadása 

      Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Egyebek 

  

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

 

- Kulturális Munkaterv megtárgyalása, elfogadása 

  

 

2015. MÁJUS 

 

2015. május 28-án (kedden) délután 16,00 órától Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

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

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Beszámoló a közrend és közbiztonság 2014. évi helyzetéről Bucsa községben 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet 

érintő 2014 évben végzett munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2014 évi munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi feladatokról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./  Gazdasági társaságok 2014. évi beszámolója (Bucsa Geotherm Kft, VéBu Kft, BUCSA-

ÉP Kft, Bucsai Kábeltelevízió Kft.) 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Egyebek 

 

 Egyéb utólag javasolt napirendek: 

- Testvér-települési kapcsolatok felülvizsgálata  
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2015. JÚNIUS 

 

2015. június 25-én (csütörtökön) délután 16,00 órától Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

 

1./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi II. félévi Munkaterve 

elfogadása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

 Egyéb utólag javasolt napirendek:  

- Civil szervezetek bemutatkozása    

- Iskola működésével kapcsolatos beszámoló   

- Önkormányzati vagyonelemek    

- Önkormányzati kintlévőségek    

  

4 napirendi pont: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását. Az előterjesztés szerint javasolja a módosítás elfogadását.           

Az előterjesztés részletesen számot ad arról, hogy mely területen történt változás. 

Ezt minden, a társulást alakító önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadni. 

Javasolja, hogy tegyenek eleget ennek a határozat hozatali kötelezettségüknek.  

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e a napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás? 

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

szavazni, aki elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszert 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:                

 

4/2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1.) elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékletét 

képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, 

2.) felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

Végrehajtásért felelős: Kláricz János polgármester a határozat kivonatának 

megküldéséért, valamint az egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodás aláírásáért  

Határidő: értelem szerint 
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5. napirendi pont: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat 

keretében megvalósuló Bucsa Község Önkormányzatának közműves 

szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó Bérleti-Üzemeltetési 

Szerződésének jóváhagyása  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a ötödik napirendi pontot, a KEOP-1.2.0/09-11-

2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló Bucsa Község 

Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó Bérleti-

Üzemeltetési Szerződésének jóváhagyását. 

Előzetesen már beszéltek erről, a megvalósuló beruházásként létrejövő víziközmű 

üzemeltetése érdekében bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése szükséges az ALFÖLDVÍZ 

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.   

A szerződés-tervezetet az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató ZRT összeállította 

részünkre megküldte, melyet a projekt jogi szolgáltatója is áttekintett. Két, három pontban tett 

javaslatot a módosításra. Ennek a javítása is megtörtént.  

A szerződés aláírásának feltétele, továbbá hogy a Víziközmű-szolgáltató Igazgatósága, 

Felügyelőbizottsága, valamint Önkormányzatunk Képviselő testülete a szerződésben 

foglaltakat elfogadja.  

A későbbiekben ebből a bérleti-üzemeltetési megállapodásból bevétele lesz az 

önkormányzatnak.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Jónak találja az anyagot, az, hogy az önkormányzat 

üzemeltessen az biztosan nem járható. Az árhoz nem tud hozzászólni.  

 

Kláricz János polgármester: Az Alföldvíz Zrt jogszabály alapján határozta meg az árat. Elvi 

lehetősége sincs az önkormányzatnak, hogy módosítsa az árat. De nincs ezzel gond, mert az 

önkormányzat még tulajdonosa is az Alföldvíz Zrt-nek, bizonyos százalékban, tehát a 

közösségi vagyont gyarapítják.  

 

Faluházi Sándor képviselő: A szerződésből kitűnik, hogy a keletkező lakossági befizetésekből 

hálózat fejlesztésre, azt már az önkormányzat nem használhatja fel szabadon, csak a hálózat 

fejlesztésére, vagy rekonstrukciójára.  

 

Kláricz János polgármester: A szennyvíz esetében így van, de az ivóvízhálózat esetében 

felhasználhatja az önkormányzat.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A lakossági ivóvízdíjban van bizonyos százalék a 

rekonstrukciós hozzájárulás. Ez a település lakosságának a befizetéseiből képez egy keretet, 

ezt az keretet az Alföldvíz Zrt a községben az ivóvízhálózat építő, beruházó, vagy 

rekonstrukciós kiadásokra fordít. Ezt az összeget az Alföldvíz Zrt leszámlázza az 

önkormányzatnak, és mivel az Alföldvíz Zrt bérleti díjat is fizet, ebben az összegben 

kompenzálódik.  

 

Kláricz János polgármester: Ez néhány éve nem így működik az önkormányzatnál. A 

többletbérleti díj hányadot az önkormányzat kiszámlázza az Alföldvíz Zrt-nek, a 

rekonstrukciós díjhányadból pedig elvégzik a fontos munkálatokat. Azért alakult ez így, mert 

a mostani regionális ivóvízvezeték építés pályázatba szeretnék beletenni, a legfontosabb hibák 

kijavítását, ezért felmérték a településeken azokat a legfontosabb munkálatokat, amelyeket 

feltétlenül el kell végezni a hálózaton. Más település is elkéri egyébként a bérleti díjat.  

A képviselők rövid beszélgetést folytattak az ivóvízhálózat felújításairól, annak fontosságáról. 
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Fenyődi Attila alpolgármester: Az Alföldvíz Zrt fogja tehát bérelni a szennyvízhálózat, és a 

tisztító üzemeltetését. A kérdése az lenne, hogy a lakosságra kivetett költséget hogyan 

határozzák meg, azt tudják, hogy mennyi volt az ivóvíz, mennyi lesz a szennyvízzel 

kiegészítve? 

 

Kláricz János polgármester: Központi jogszabály határozza meg ezt a díjat is, úgy mint a 

hulladék esetében. Annyival lesz a költség kevesebb, mint máshol esetleg ahol több éve 

működik az elvezetés és tisztítás, nem lesz még benne amortizációs költség. Új telep esetében 

ilyen költség nincs még. Nem nagyon lehet még megmondani, hogy mennyi lesz a szennyvíz 

elvezetés és tisztítás díja. Volt ugyan egy számadat a CBA-ban, az kb. 300.- Ft volt, de ez 

még változhat, illetve lehet, hogy mindenhol ugyanannyi lesz.  

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Valamikor úgy volt, hogy az ivóvíz díjának körülbelül duplája 

volt a szennyvízdíj.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Azok a lakosok, addig eddig is rendszeresen fizették a szippantás 

díját, azok körülbelül pénzüknél maradnak.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még további kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az Alföldvíz Zrt-vel, a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló Bucsa Község Önkormányzatának közműves 

szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó Bérleti-Üzemeltetési Szerződést. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:                

  

 5/2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat 

A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló Bucsa 

Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó 

Bérleti-Üzemeltetési Szerződésének jóváhagyása 

A Képviselő-testület a 

1./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló Bucsa 

Község Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó 

Bérleti-Üzemeltetési Szerződését a mellékelt tartalommal elfogadja. 

2./ Felhatalmazza a Polgármestert, a „Bérleti – Üzemeltetési Szerződés Bucsa Község 

Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozóan” 

dokumentum elfogadott tartalommal történő aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: A bucsai 118. helyrajzi számú ingatlan hasznosításával 

kapcsolatos tájékoztatás elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a bucsai 118. helyrajzi 

számú ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatást.  

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt és Bucsa Község Önkormányzata 2010. június 9-én 

kötött „Szerződés”-t, mely alapján a Tejcsarnok területe ingyenesen az önkormányzat 

tulajdonába került. 
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A tulajdonba adás utáni 5 éves beszámolási kötelezettségnek az önkormányzat az előterjesztés 

szerint tesz eleget: 

 

A Bucsa, Kossuth u. 62. szám alatti (felvásárló telep) területet a korábban felvetett terveknek 

megfelelően, úgy mint  egyéb közösségi térként való hasznosítás – az önkormányzat továbbra 

is fenntartja. Az önkormányzat keresi annak lehetőségét, hogy a telket a vele belső 

sarokszomszédos ingatlannal, ami szintén az önkormányzat tulajdona, összenyissa, bővítse, a 

község lakosainak használatára alkalmassá tegye. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Bucsa, Kossuth u. 62. szám alatti (hrsz: 118.) ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 

való kerülését követő hasznosításról szóló beszámolót.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:                

 

6/2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat 

BESZÁMOLÓ 

a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba való kerülését követő hasznosításról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 

és Bucsa Község Önkormányzata 2010. június 9-én megkötött „Szerződés” alapján a 

Tejcsarnok hasznosításáról, mint állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adása utáni beszámolási kötelezettségnek az alábbiakban tesz 

eleget.  

A Bucsa, Kossuth u. 62. szám alatti (felvásárló telep) területet a korábban felvetett 

terveinek megfelelően a továbbiakban is fenntartja, hogy közösségi tér biztosítására 

hasznosítja. Ez a telek a vele belső sarokszomszédos ingatlannal, ami szintén az 

önkormányzat tulajdona, azzal  összenyitható és bővíthető.    

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont: Tulajdonosi döntés a BUCSA-ÉP Kft gazdasági társaság 

törzstőkéjének emelésével kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a tulajdonosi döntést, a 

BUCSA-ÉP Kft gazdasági társaság törzstőkéjének emelésével kapcsolatos napirendet.  

Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.  

 

Erre vonatkozóan született már testületi döntés, a jogszabály változás miatt a 

közszolgáltatásokat végző cégek esetében a nonprofittá válásról rendelkezni kellett. Ezzel 

kapcsolatosan elindult az ügyintézés. Más jogszabályi kötelmek miatt 3.000.000 Ft törzstőke 

emelést ír elő a jogszabály. Most nem pénzbeli törzstőke emelésről van szó, hanem az eddig is 

használatban lévő gépjármű vagyoni elemként való beemelésként valósítják meg.  

Ez a feladat ellátáson nem változtat. Kertészsziget községtől nem várnak el törzstőke emelést, 

a gépjármű bevitellel Kertészsziget tulajdoni hányada minimálisra csökkent, 3 %-ra, de 

megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 
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Földesi Györgyné képviselő: A BUCSA-ÉP Kft 5.000.000 Ft-tal indult, ennyi volt a 

törzstőkéje. A megalakulást követően 2-3 hónap múlva meg kellett még emelni 2.000.000 Ft-

tal. Majd amikor lehetett 500.000 Ft-tal kft-t alapítani, akkor levitték a törzstőkét. Hol van a 

4.500.000 Ft, ha meglenne, akkor most ezt nem kellene megtenni. Mi a cél ezzel? Most 

azonban már egyértelmű. Ki értékelte fel a gépjárművet? Elég 2.500.000 Ft-ra értékelni. 
 

Kláricz János polgármester: A törzstőke 3.000.000 Ft-ra való emeléséről döntenek, és 

2.500.000 Ft az apport szolgáltatás.  
 

Földesi Györgyné képviselő: Hogyan lett Kertészsziget Község Önkormányzata tulajdonos?  
 

Kláricz János polgármester: Úgy lehetett Kertészszigetben közszolgáltatást végezni, ha 

Kertészsziget Község Önkormányzata is tulajdonosa a BUCSA-ÉP Kft-nek. Így nem kellett 

közbeszerzési eljárást lefolytatni. Kertészsziget esetében jó a díjkalkuláció.  
 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az első évben kimondottan kedvező volt a BUCSA-ÉP Kft számára a 

közszolgáltatás, mert az önkormányzat mögé állt a lakosoknak. Azok, akik tartoznak a díjjal, 

az önkormányzatnak tartoznak. 
 

Kláricz János polgármester: A határozat meghozatalát fontosnak tartja, az előterjesztés szerint 

kéri, hogy fogadja el a képviselő-testület a határozati javaslatot. 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 BUCSA-ÉP Kft nonprofit gazdasági társaságként való 

továbbműködésével, és a törzstőke emelésével egyetért.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:                
 

 7/2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a BUCSA-ÉP Kft nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködéséről,   

és a törzstőke emeléséről  

A BUCSA-ÉP Kft. tagjai elhatározták, a BUCSA-ÉP Építőipari Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság /5527 Bucsa, Kossuth tér 6./ nonprofit gazdasági társaságként való 

továbbműködését. Társaság elnevezése a jövőben BUCSA- ÉP Építőipari Kereskedelmi 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A tagok között a gazdasági társaság 

tevékenységéből származó nyeresége nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát 

gazdagítja. Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak 

kiegészítő jelleggel folytathat. A tagok elhatározzák, hogy a cég a 2013. évi V. törvény 

azaz az új Ptk. hatálya alá helyezi magát. A tagok elhatározzák azt is, hogy a nagyobbik 

tag Bucsa Község Önkormányzata hozzájárulásával (apport szolgáltatásával, amely 

2.500.000,- Ft azaz Kettőmillió-ötszázezer forint értékben a tagok elfogadnak) törzs 

tőkeemelést hajtanak végre. Ennek eredményeként Bucsa Község Önkormányzatát 

96,7%-al és 2.900.000,- Ft névértékű üzletrésszel, míg Kertészsziget Község 

önkormányzatát 3,3%-al és 100.000,- Ft névértékű üzletrésszel kell a cégben 

nyilvántartani. 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, A BUCSA-ÉP Kt.-ben történő 

fenti változásokat jóváhagyja, továbbá az ehhez kapcsolódó társasági szerződés 

módosítást az új Ptk.-nak megfelelő teljeskörű módosítással jóváhagyja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Gyarmati Imre ügyvezető 

Határidő: 2015. február 3. 
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8. napirendi pont: A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 10. napirendi pontot, a 2014. évi belső 

ellenőrzési jelentés elfogadását.  

 

A képviselők a jelentést írásban megkapták, áttanulmányozhatták. 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés a belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatosan?   

 

Földesi Györgyné képviselő: A belső ellenőrzési jelentésben képet kaphatnak az autókkal 

kapcsolatos nyilvántartásokról, amelyek szabályszerűek. Ez talán természetes is.  

Talán a működtetésükről is kaphattak volna képet.  

 

Kláricz János polgármester: Fontos területnek tartották ennek a területnek az ellenőrzését, a 

gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A belső ellenőrzési jelentésben foglalt néhány hiányosságot, vagy 

hibát a gépkocsivezetők a menetlevélen saját kezűleg javították. 

Ami problémák felmerültek, azokat orvosolták, amikor a jelentést megkapták. Készült 

intézkedési terv, határidőt szabtam ki, a gépkocsivezetők részére is a hiba javítására, 

valamint a gépjármű üzemeltetési szabályzat is elkészült.  

Úgy gondolja, hogy rendben lezajlott az ellenőrzés, a belső ellenőr nagyon alapos munkát 

végzett, a dokumentumok áttekintésére elég időt szánt, nem kapkodott. Minden gépjármű 

használatának a jogossága is követhető. A gépjárművek igénybevételére kérelmet kell 

kitölteni, azon kerül meghatározásra, hogy az térítéses, vagy térítésmentes-e? Így lehet 

nyomon követni a civil támogatásokat is.  

  

A másik ellenőrzési terület pedig az óvoda volt, ahol teljesen rendben voltak az iratok, 

semmilyen felvetése nem volt a belső ellenőrnek.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, és hozzászólás? 

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

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2014. évi 

belső ellenőrzési jelentést.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:                

 

8/2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat 

A 2014. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési jelentést az 

el határozathoz csatolt mellékletben foglaltak szerinti elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

 Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal  
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9. napirendi pont: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal megkötendő 

Kártalanítási Megállapodás megtárgyalása és elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 11. napirendi pontot, a Közlekedésfejlesztési 

Koordinációs Központtal megkötendő Kártalanítási Megállapodás elfogadását.  

 

A szennyvízberuházással kapcsolatos kártalanítási megállapodás megtárgyalását kérte, ez egy 

speciális helyzet, az állam kezelésében lévő úthálózatokra vonatkozóan kell megállapodni az 

önkormányzatnak.  Már magához a hozzájárulás kiadásához 2.907.000 Ft + áfa összeget kell 

megfizetni. Ez az összeg elszámolható a pályázatban, de a pályázatban ez még nem szereplő 

tétel. 

Kéri a testületet, hogy két határozatot hozzanak. Az egyik amelyikben felhatalmazza a testület 

a polgármestert a megállapodás megkötésére, a másik pedig az, hogy KSZ irányába 

(Közreműködő Szervezet) jelezzék azt, hogy a Támogatási Szerződés módosításával a költség 

a pályázatba a tartalék keret terhére beemelésre kerüljön.  

 

A főutca területét érinti a megállapodás, útátfúrásokat, 583. helyrajzi szám, a Kossuth utca 

Baross utcáig tartó szakasza, valamint a 026. sz. helyrajzi szám a másik. Út alatti lekötések és 

azok munkálataira vonatkozik a megállapodás.  

 

Van még ehhez hasonló tétel, az E-ON irányába, a teleppel kapcsolatosan egy lekötést kell 

eszközölni. Úgy tudja, hogy van egy jogszabály, ami maximalizálja az elszámolható amper 

mennyiséget a lekötésnél, és mennyit kérhet el a szolgáltató. Itt még sokallja az első ajánlatot, 

így még további tárgyalást szeretne.  

 

Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

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

 

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

a polgármestert a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal történő Kártalanítási 

megállapodás megkötésére.  

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:                

 

9/2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal történő Kártalanítási 

Megállapodás megkötésére 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal történő Kártalanítási Megállapodás 

megkötésére.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

aki felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központtal megkötendő Kártalanítási Megállapodás tartalma szerinti összeg beemelésével 

kapcsolatosan a szennyvízberuházás projekt tartalék keretébe, illetve ennek megfelelően a 

KSZ felé nyújtson be kérelmet a Támogatási Szerződés módosítására.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:                

 

10/2015.(II.3.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal történő  

Kártalanítási Megállapodásban szereplő összeg tartalék keretbe történő emelésére, a 

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződésének 

módosítására 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

eljárjon a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal megkötendő Kártalanítási 

Megállapodás tartalma szerinti összeg beemelésével kapcsolatosan a szennyvízberuházás 

projekt tartalék keretébe, illetve ennek megfelelően a KSZ felé nyújtson be kérelmet a 

Támogatási Szerződés módosítására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont: Bejelentések 

 

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

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Azzal az észrevétellel élt, hogy a közútkezelő nem szórja le 

a Füzesgyarmatot Bucsával összekötő egész utat sóval, csak a veszélyes kanyarokat, 

buszmegállókat. Ez gondot okoz olyan esetekben amikor a kátyúkban a víz megfagy, ez az 

autókat veszélyezteti a közlekedésben. 

 

Jó lenne egyeztetni a közútkezelővel, hogy az egész szakaszt szórják le, ne csak egy-egy 

veszélyes kanyart, útszakaszt, és helyet. Ha ennek utána nézne a polgármester úr, 

megköszönné mindenki.  

Mivel az út is nagyon rossz, a lyukakban megáll a víz, az eljegesedik, megcsúszik az autó, 

megdobja, és mindjárt ott a baj.  

Egy esetben tanúja is volt olyan esetnek, amikor a kamiont érte kellemetlenség emiatt. 

Megcsúszhatnak az autók, balesetveszélyes az út, az út teljes hosszát le kellene szórni 

sóval, nemcsak egyes helyeket.  

 

Kláricz János polgármester: A Járási Hivatalvezetővel tartanak egyeztetéseket, és ekkor 

hangzott el, hogy ahol körbe tud menni a sózást végző autó oda megy először, csak utána 

meg azokra a helyekre, ahol vissza kell fordulnia.  

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Sajnos a legtöbb esetben azzal nincs gond, hogy kijönnek, 

végig is mennek, de nem sóznak végig. 

Egyébként az útjavításokat is többnyire rossz időben végzik, az idő az útjavításra nem 

alkalmas, így nem is elég hatékony a javítás.  

 

Kláricz János polgármester: Jelezni fogja a problémát, és reméli, hogy meg tudják beszélni, 

és elérik a megfelelő eredményt.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Prima Protetika megbízottjával megkötött megállapodással 

kapcsolatosan szólt. Nem tartja teljesen megfelelőnek a kapcsolatot, együttműködést. 
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Kláricz János polgármester: Ha nem megfelelő az együttműködés, akkor szóljanak. Az 

tudja ezt megítélni, aki az egyesületi munkát végzi, és ha az egyesület nincs megelégedve a 

szolgáltatással, akkor az egyesület jelezze, és tenni fog a szerződés felbontása felől. 

Természetesen ebben az esetben önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására nem fog 

szerződés kötni.  

 

Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a tiszteletdíjjal kapcsolatosan milyen 

felvetése lesz a polgármester úrnak? 

 

Kláricz János polgármester: A költségvetés sarokszámainak ismeretében a későbbiekben a 

tiszteletdíjak emelését fogja javasolni.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A könyvtár megnyitója 2015. január 18.-án csütörtökön volt 

megtartva, ahol nagyon szép és kedves beszédet mondott Harmati Gyula képviselő. 

Ez a beszéd azonban abba az irányba ment el, hogy újra könyvtár van Bucsán. Ez így nem 

igaz, mert 50 éve van könyvtár Bucsán. Nem tudta, hogy az elmúlt időszakban nem volt 

könyvtár. A megyei könyvtár igazgató asszonya is arról szólt, hogy nagyon örül, hogy 

megnyílt a könyvtár. De nem erről van szó! 

Ha nem volt eddig könyvtár, akkor örüljenek, de a jelenlegi könyvtár alapterülete töredéke az 

előzőnek, és a könyvállomány is nagyon lecsökkent. Egyébként minden nagyon szép volt, de 

egy kicsit falsnak tűnt a kép. Egy idegen ne így tudja meg, hogy nem volt eddig könyvtár!?  

Ez egy kicsit hosszabb beszélgetést, vagy napirendet is megérdemelne. 

 

Változatlanul is azt szeretné kérni a polgármester úrtól, hogy legyen a polgármester úrnak 

programja. Ahhoz, hogy felelősségteljesen lehessen dolgozni, előre látni, ahhoz programot 

kell készíteni. Mit akarnak elérni? Nem gondol előre öt évre, és ebben az évben nagyon nagy 

dolog a szennyvízberuházás, de javasolja, hogy minden évre legyen program, mit akarnak 

elérni, ehhez milyen pályázatokat kell figyelni.  

 

A közfoglalkoztatottak részére történő feladat meghatározásról már volt szó, erre nem térne 

vissza. 

 

Javasolja, hogy a régi rozsdás utcanévtáblákat vegyék le a közmunkások, hiszen már vannak 

új táblák, és a közmunkásoknak is hasznosan telik el ezzel a feladattal a munkaideje. 

 

Már megtudta, hogy vettek fel új óvoda pedagógust, meghatározott időre. 

 

Szeretné megkérdezni, hogy milyen pályázatok vannak beadva, és milyen pályázatok várnak 

még elbírálásra. Erről szeretne tájékoztatást hallani.  

 

Arról is szeretne tájékoztatást hallani, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kötelező 

megoldani január 1-jétől, és ez – gondolja – hogy a BUCSA-ÉP Kft-vel kapcsolatos feladat, 

és beszélgetés lesz.  

 

A helyi információról már beszéltek, később térnek vissza rá. 

 

Körülbelül 8 éve nem volt lomtalanítás, szeretné megkérdezni, hogy a lomtalanításra sor 

kerül-e az idén, sokaknak lenne rá igénye. Hogyan tudnák megoldani?  
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A közmunkára visszatérve, mivel tudják, hogy sok a munkanélküli, szeretné elmondani, hogy 

a Szuperinfó újságban, három egymás utáni hetiben is olyan álláslehetőség van hirdetve 

Jászberénybe, ahova Bucsáról el lehetne járni.  

Vajon akik „segélyért sírnak” a polgármester úrnál, azok elmennének dolgozni?  

Polgármester úr nem hívná fel ezt a céget, és megkérdezné, hogy milyen munkásokat várnak? 

Véleménye szerint 30 embernek is lehetne helye, munkája, bére. 

A polgármester szavának súlya van, meg kell beszélni az emberekkel, tájékoztatni őket, hogy 

van munka lehetőség Jászberényben.  

Önmagát is jobban becsülné az az ember, aki eljár dolgozni, és megfelelő bérezést kap. 

 

Megköszönte, hogy meghallgatták.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. 

A könyvtár megnyitójával kapcsolatosan szólt. A Harmati képviselő úr biztosan nem arra 

gondolt, hogy Bucsán régóta nem lett volna könyvtár. Hozzáteszi viszont azt, hogy 2006 vége 

2007 év eleje év óta, amióta az akkori könyvtáros munkaviszonya megszűnt, azóta nincs 

nyilvános könyvtár Bucsán. A kötelező statisztikai adatszolgáltatások miatt a nyilvános 

könyvtár státusza megszűnt. E-Magyarország pontként működött a könyvtár. 

Az a terve, azon munkálkodik, hogy a Művelődési Ház viselje a Radnóti Miklós Művelési 

Ház nevet. Ha a felújítás megtörténik, a homlokzatra is szeretné feliratozni, úgy, hogy 

Művelődési Ház és Könyvtár nevet viselné, és így is működne. 

Kritikaként megfogalmazódhatott sokakban, hogy a felújítás, átköltözés miatt nem volt 

látogatható a könyvtár.  

 

A közfoglalkoztatási programot a Munkaügyi Központ részben már elfogadta, és a jelzett 

Hajtó utcai nagy árok lefedésére közel 60 méter hosszúságban lesz lehetőség.   

 

A pályázatokkal kapcsolatosan elmondta, hogy az önkormányzatnak több nyertes pályázata 

van. 

A művelődési ház felújítására van befogadott pályázata az önkormányzatnak, tehát az 

elbírálási folyamaton már túl van, és támogatott a pályázat. Várják a pontos információs a 

támogatási összegről, és a szükséges további lépésekről. 

 

Az óvodafelújításra kapott az önkormányzat több mint 27 millió forintot, homlokzat-felújítás 

és tetőhéjazat csere lesz. A felújítást a nyári időszakra tervezik. Így a közbeszerzési eljárást 

körülbelül áprilisban fogják indítani. 

A közbiztonsággal kapcsolatosan a kamerák elhelyezése is időjárás függő. Nem indultak még 

el a közbeszerzések. 

A szennyvizes beruházás folyik, megkezdődtek a munkálatok. 

Az eddig megfogalmazott, vagy régebbi terveket a kötött forrás mennyiségre a TOP-os 

pályázat kapcsán javasolja megvalósítani, úgymint a kerékpárút építését, egy üzemcsarnok 

építését, ami szeretne, ha termelő munkára tudnának használni. 

Szerettek volna egy elektromos autót vásárolni, de sajnos ezt az eszközt kivették a sorból. 

Ezt egy nagy táblázatos formában képzeljék el a képviselők, de ennek a kibontása ide fog 

kerülni a képviselő-testület elé, úgy ígérték, hogy március hónapban. 

 

A lomtalanítással kapcsolatosan a BUCSA-ÉP Kft-vel történő egyeztetés nélkül is ki meri 

mondani, ha az önkormányzat a lerakási díjat bevállalja, akkor a BUCSA-ÉP Kft biztosan 

elvégzi a logisztikáját a gyűjtésnek. 
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A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan javasolja, hogy kérjék meg a 

BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjét, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a képviselő-testületnek. 

 

A szennyvíztisztító telepre kapott ajánlatokat részletesen a bontási jegyzőkönyvből ismerhetik 

meg a képviselők. Hat cég adott ajánlatot.  

 

Havi rendszerességgel több megkeresést kap az önkormányzat a Belügyminisztériumtól, a 

Nemzetgazdasági Minisztériumtól, és a Fejlesztési Minisztériumtól, arról kérnek számot, 

hogy az uniós beruházások kapcsán milyen aggályok merülnek fel. 

 

Akkor lesz igazán elégedett, ha ősszel arról tud majd beszámolni, hogy egy sikeres NFA-s 

önerő pályázatot követően a Víziközmű Társulatot teljesen mentesíteni tudják a költségektől, 

és az ott keletkezett forrást máshol tudják hasznosítani. Ha a közgyűlést sikerül jól informálni, 

és elmondani azt, hogy az együttműködés sikerre vitte a szennyvízberuházást, hiszen ez volt 

az alap, ha ez sikerül, akkor a lakosság is pozitívan fog hozzáállni a további fejlesztésekhez. 

Bízik abban, hogy a továbbiakban is együtt tudnak majd működni. 

 

          

Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen 

való aktív részvételét, és az ülést 19,00 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  
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jegyzőkönyvvezető 


