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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-2/2013. iktatószám 

 

2. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 14-én 

(hétfőn) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

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

Fenyődi Attila, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző,   

 

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

körjegyzőt.  

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat: 

 

1./   Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./  Bucsa Község Ságvári Endre utcája elnevezésének megváltoztatása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú pályázat megvalósítási szakaszának feltételes jogi beszerzéseinek 

eredményéről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Döntés Kertészsziget Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal kialakításával 

kapcsolatos megkeresésről 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bejelentések 
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

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: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szennyvízberuházás Támogatási Szerződése mindkét fél, 

az Támogató és a Támogatott részéről is aláírásra került, innentől a közbeszerző részére is 

forintosítva áll rendelkezésére a támogatási összeg. Rövidesen el fog indulni a kivitelező 

kiválasztása. A közel 85 %-os támogatási intenzitás 95 %-osra átdolgozható, de ez nem 

befolyásolja a kivitelező kiválasztását. Részletesebb tájékoztatást szeretne adni majd erről a 

2013. február 1. napján tartandó közmeghallgatáson.  

Megtörtént az önkormányzata CIB Bank Zrt pénzintézetnél és a Körmend és Vidéke 

Takarékszövetkezetnél fennálló adósságállományának konszolidációja, amely a 

folyószámlahitelre, a középtávú hitelre, és középtávú forgóeszköz hitelre vonatkozott. 

Bucsa Község Önkormányzata az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatása” jogcímen benyújtott támogatási igényére 59 222 ezer forint 

összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra. Ebből az összegből sikerült 

visszafizetni a 2006. évi belvíz támogatásból eredő visszafizetési kötelezettséget.   

A háziorvosokkal megkötött Megállapodások felülvizsgálata december végéig megtörtént, a 

módosítás a MEP-nek megküldésre került. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, hogy a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást szíveskedjenek elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   2/2013.(01.14.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirend pont: Bucsa Község Ságvári Endre utcája elnevezésének 

megváltoztatása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a Bucsa Község Ságvári Endre utcája 

elnevezésének megváltoztatását.  

Előzetesen a lakosokat megkérdezték, és ennek az eredménynek az ismertetését kérte. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lakosok javaslatot tehettek a 

Ságvári Endre utca elnevezése helyett, 38 darab vélemény volt a gyűjtődobozban a következő 

javaslatok szerint: 

Iskola utca 3  
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Nagyiskola utca 3 

Mórizs Zsigmond utca 26 

Spurnik Emilia utca 1 

Szebellei Ferenc utca 1 

Biró Endre utca 1 

Horthy Miklós utca 1 

Ságvári Endre utca 1 

 

Az utcanevek javaslatainak összesítése során a Móricz Zsigmond utca javaslata lett a 

legmagasabb.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület a Ságvári Endre utca nevét 

Móricz Zsigmond utca nevére változtassa meg.  

 

Biró Endre képviselő: Szeretné javasolni, hogy a községben az Árpádsor utca, és a Délisor 

utca nevéről az „utca” ragadvány maradjon el, és a régebben használt kifejezés Árpádsor, 

Délisor legyen az utca neve.  

 

Fenyődi Attila képviselő: A lakcímigazolványokon mindkét formátum megtalálható. A 

régebben kiadottakon nincs az utca ragadvány, az újabbakon viszont már van.  

Egyetértene, hogy ne legyen az utca kifejezés feltüntetve.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Valószínű, hogy elírás, vagy más adminisztrációs hiba okozta ezt a 

problémát, mivel a testület hatásköre és döntés nem született a képviselő-testület részéről e 

tárgyban.  

 

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

Mivel több hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki egyetért azzal, hogy a Ságvári utca nevét 2013. március 1-jétől Móricz 

Zsigmond utca nevére változzon. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

3/2013.(01.14.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Ságvári Endre utcája elnevezésének megváltoztatása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv.  13. §. (1) bekezdés 3. pontja alapján 

– át nem ruházható hatáskörében eljárva – Bucsa község belterületén a Ságvári utca 

nevét 2013. március 1-jétől Móricz Zsigmond utca névre változtatja. 

Megbízza a Jegyzőt, hogy hivatalból gondoskodjon az utcanév változással kapcsolatos 

teendők ellátásáról.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

              Dr. Nagy Éva körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-

2012-0009 azonosítószámú pályázat megvalósítási szakaszának feltételes jogi 

beszerzéseinek eredményéről 

 



 4 

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

szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat 

megvalósítási szakaszának feltételes jogi beszerzéseinek eredményéről.  

Bucsa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be ”Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása”címen KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámmal. 

A megvalósítási szakaszban ellátandó feladatokra a 121/2012.(12.12.) határozatban megjelölt 

ajánlattevőket kérte fel.  

Az ajánlatok beérkezési határideje: 2012. december 21-e 12 óra 00 perc volt. 

Mivel az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, 

javasolta, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevőkkel 

kössük meg a szerződést.  

Kérte a képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja 

meg, s a határozattervezetben foglaltakat hagyja jóvá. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  

4/2013.(01.14.) Képviselő-testületi határozat 

            „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú pályázat megvalósítási szakaszának feltételes jogi beszerzéseinek 

eredményéről 

A Képviselő-testület Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat 

keretében jogi feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén 

alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

1. az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese: Dr. Diczházy Mariann egyéni 

ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3. 3/8.)  

nettó  9.200.000.- Ft ajánlati árral 

2. a második legkedvezőbb ajánlat Dr. Kovács Katalin egyéni ügyvéd (4400 

Nyíregyháza, Közép u. 9.) nettó 9.300.000.- Ft árral 

3. a harmadik ajánlat Dr. Bacsa Judit egyéni ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Körte u. 3. 1/1.) 

nettó 9.390.000.- Ft. árral 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Döntés Kertészsziget Község Önkormányzata közös önkormányzati 

hivatal kialakításával kapcsolatos megkeresésről 

 

Kláricz János polgármester: Javasolta a képviselők részére, hogy a napirendről csak 

beszélgessenek, de döntést ne hozzanak még végső döntést. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 85. § - szerint meghozta döntését 

a 63/2012.(11.29.) számú képviselő testületi határozattal, mely szerint közös önkormányzati 

hivatal kialakítását Bucsa településsel közösen kívánja kialakítani. 
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A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

rendelkezései szerint amennyiben településünk Kertészszigettel közös önkormányzati hivatalt 

kíván kialakítani, úgy a hivatali létszám 7,68 fő, amennyiben Bucsa egyedül tartja fenn 

hivatalát, úgy 6,78 fő az engedélyezett létszám. 

 

Tehát 0,9 fő foglalkoztatását engedélyezik többletként, amennyiben Kertészszigettel közös 

önkormányzati hivatalt alkotnának 2013. március 1. napjától. 

 

A létszámot érintő jelenlegi hatályos szabályozás szerint önkormányzatunk is jelentős 

létszámcsökkentést fog elszenvedni a finanszírozás miatt (jelenleg Bucsán: 12 fő 

köztisztviselő van foglalkoztatva).  

A költségvetés alapján 1 fő köztisztviselőre 4.580 e Ft finanszírozást kap az önkormányzat. 

 

Előzetes számításokat látva kevés ez az említett összeg, és a feladatok ellátásához szükség 

lenne a jelenlegi létszámra. Áttekintve a területeket most megfelelő létszámmal működik az 

adó, a szociális terület, a pénzügy, munkaügy, műszak és a titkárság. 

 

Vannak módosítási javaslatok, és remélik, addigra mire a költségvetést el kell fogadni 

változni fog a finanszírozás. Amennyiben azonban nem változik, akkor nem fogja javasolni, 

hogy Kertészsziget Község Bucsa településsel alkosson közös önkormányzati hivatalt. 

 

A számok jelenleg önmagukért beszélnek, a körjegyzőség idejében mindegyik település 

megfinanszírozta a saját dolgozói bérét.  

 

A költségvetéssel kapcsolatosan tisztázatlan még a könyvtár, közművelődés területe, 

finanszírozása, a foglalkoztatotti létszáma. 

 

Biró Endre képviselő: Véleménye szerint az lenne a legjobb, ha a kisebb települések is ki 

tudnák „harcolni” a saját szükséges köztisztviselői létszámukat.  

 

Kláricz János polgármester: A környékről több település is felkereste Bucsát, de sajnos 

szomszédos települések alkothatnak közös önkormányzati hivatalt, viszont ha már két 

település választja el a társulni kívánt településeket, azt már nem tehetik meg. 

Három település esetén magasabb a hivatali létszám.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: El kell még mondani Kertészsziget vonatkozásában, hogy az Ötv. 

60 napot engedélyez a közös önkormányzati hivatal kialakítására, 2013. március 1. napjáig. 

Ha nem adnak pluszfinanszírozást, és Kertészszigettel nem alkot közös önkormányzati 

hivatalt Bucsa, akkor lépni kell valahová Kertészszigetnek, és valószínű, hogy a legközelebbi 

várost fogják kijelölni, azaz Füzesgyarmatot.  

 

Kláricz János polgármester: Folyamatban vannak a módosításra vonatkozó indítványok, a 

maga részéről is készít egy beadványt.  

 

Juhász Sándor képviselő: Sajnálja, hogy hogyan is alakult így ez a létszám, hiszen nem 

tudhatják megállapítani a szükséges létszámok azok, akik nem ismerik a hivatal munkáját. 

 

A képviselők rövid megbeszélést folytattak még a hivatali munkával kapcsolatosan, majd 

Kláricz János polgármester ismételten elmondta, hogy a napirendről döntést nem kíván most a 

képviselő-testület által meghozni, illetve a napirendről szeretné is levenni. 
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Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és az ülést 17,00 órakor bezárta.  

 

 

 

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

  

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


