Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-2/2014. iktatószám
2. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 23-án
(csütörtökön) délután 15,00 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,
Harmati Gyula, Fenyődi Attila, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolja, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását, melyeket
kiegészítené még két napirendi ponttal, amelyek a 4. és 5. napirendek lesznek, és a
következőek:
4./ Döntés a füzesgyarmati székhellyel működő Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2014. évi
működtetési költségeivel kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A CSALI Horgászegyesület elnökétől érkezett megkeresés földcsere ügyben
Előadó: Kláricz János polgármester
A meghívóban kiadott napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi I. félévi Munkaterve
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekttel kapcsolatos
BM EU Önerő Alap pályázat benyújtására meghozott 95/2013.(X.10.) Képviselő-testületi
határozat módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./
A ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekt megvalósítása során vállalt LOCAL AGENDA 21 Fenntartható
Fejlődés Helyi Programja elfogadásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Egyebek
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Megkérdezte a képviselőket, elfogadják-e a kiegészítésként elhangzott napirendi pontokat,
illetve van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatosan?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a kiegészített napirendi
pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi I.
féléves Munkatervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi I. féléves munkatervének elfogadását.
A képviselők az előterjesztést írásban megkapták.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Juhász Sándor képviselő: A munkatervben a közmeghallgatáskor nem szerepel napirendként a
2014. évi költségvetés elfogadása. Tavaly akkor fogadta el a testület, most ez miért van
másként?
Kláricz János polgármester: A közmeghallgatás február 15-én lesz, és nem elképzelhetetlen,
hogy ott fogja a testület véglegesen elfogadni. Február 5-ig azonban a testület elé be kell
terjeszteni a 2014. évi költségvetést. A 2014. évi költségvetés elfogadását ahhoz kell igazítani,
ahogy az országgyűlés a központi költségvetést elfogadta, és kihirdette. Tehát a munkaterven
belül nincs nevesítve napirendként a költségvetés elfogadása, de nem lehetetlen, hogy mégis
ott fogja a testület elfogadni. A költségvetés készítése során úgy látszik, hogy nagyon
alulfinanszírozott az óvoda. Biztosan fognak még ezzel a témával foglalkozni. Február 4-ig
még lesznek pontosabb adatok az étkezetéssel kapcsolatos rezsi normatíva végösszegéről. A
működéssel kapcsolatos kiadások már tisztázódtak. Kb. 8 millió forint hiány látszik most.
A közmeghallgatáson biztosan sok érdekes téma lesz, hiszen a választások évében járnak.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi
I. félévi Munkatervét elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi I. félévi Munkaterve
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat 1. melléklete alapján
elfogadja a Képviselő-testület 2014. évi I. félévi Munkatervét.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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1. melléklet
Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2014. évi I. félévi
MUNKATERVE
2014. JANUÁR
2014. január 23. csütörtök délután 16,00 óra Bucsa Község Önkormányzata Képviselő
testületének ülése:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község önkormányzata 2014. évi munkatervének megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés a belső ellenőrzési feladatok 2014. évi megvalósításának módjáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Egyebek
2014. FEBRUÁR
2014. február 5-én (szerdán) délután 15,00 órától Bucsa és Kertészsziget község
Önkormányzatának Képviselő testületeinek ülése:
Napirendek:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
2./
A
Bucsai
Közös
Önkormányzati
teljesítménykövetelmények meghatározása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző

Hivatal

köztisztviselői

számára

3./ Egyebek
2014. február 5-én (szerdán) délután 15,30 órától Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat
Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülése:
Napirendek:
1./ A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kláricz János elnök
2014. február 5-én (szerdán) délután 16,00 órától Bucsa Község Önkormányzata
képviselő-testületének ülése:
Napirendek:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
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2./ Egyebek
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2014. február 15-én (szombaton) délután 16,00 órától KÖZMEGHALLGATÁS:
Napirendek:
1. Beszámoló a szennyvízberuházás 2013. évi előrehaladásáról és a 2014. évi várható
eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2. Beszámoló a 2014. évben várható pályázatokról
3. Képviselő testület tagjainak éves beszámolója az általuk végzett képviselő testületi
munkáról
4. Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok
2014. MÁRCIUS
2014. március 27-én (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 8/2009.(VI.25.) számú
az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó
intézményi, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bejelentések
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2014. ÁPRILIS
2014. április 24-én (csütörtökön) délután 15,00 órától Együttes ülés Bucsa, Kertészsziget
Önkormányzatainak Képviselő-testületei
Napirendek:
1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
2./ Egyebek
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2014. április 24-én (csütörtökön) délután 15,30 órától Bucsa és Kertészsziget
Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának ülése:
Napirendek
1./ Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése végrehajtásának
elfogadása
Előadó: Kláricz János elnök
2013. április 24-én (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 2013. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletének
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Egyebek
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2014. MÁJUS
2014. május 28-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./ Beszámoló a közrend és közbiztonság 2013. évi helyzetéről Bucsa községben
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Beszámoló a 2013. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója (Bucsa Geotherm Kft, VéBu Kft, BUCSAÉP Kft, Bucsai Kábeltelevízió Kft.)
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Egyebek
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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2. napirendi pont: A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
projekttel kapcsolatos BM EU Önerő Alap pályázat benyújtására meghozott
95/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekttel kapcsolatos BM EU Önerő Alap
pályázat benyújtására meghozott 95/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat módosítását.
Úgy látszik, hogy az idén már a beruházás megvalósítása fázisba ér az ivóvízminőség-javító
program megvalósítása. Régiós szinten kívánják kezelni ezt a problémát. Azt kérték most a
képviselő-testülettől, hogy a 2013. október 10. napján megtartott ülésén meghozott
95/2013.(X.10.) Kt. számú határozatot módosítsa a testület, azaz a beruházás önkormányzati
önrészeként a 2014. évi költségvetésében 4 376 923 Ft-ról módosítsa: 5.088.129 Ft-ra, a 2015.
évi költségvetésében 7 879 989 Ft összeget pedig 9.423.936 Ft-ra összesen 14.512.065 Ft
összeget kell elkülöníteni.
Tavaly megjelent egy kormányhatározat, amely azt tartalmazta, hogy ezen beruházások
tekintetében lehetővé válik a 100 %-os támogatás, illetve már tavaly is el volt különítve az
állami költségvetésben 10 milliárd forint azokra a beruházásokra, amelyek már révbe értek.
Fontos a határozat meghozatala, mert még januárban teljesíteni kell a hiánypótlást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?
Faluházi Sándor alpolgármester: Mint az Alföldvíz Zrt bucsai Vízművek vezetője a napokban
rákérdezett a vezetőségtől, hogy hogyan lesz biztosítva az egészséges ivóvíz. Az Aradi
vízvételezés nincs elviekben elvetve, így az ivóvíztisztítása megoldáson dolgoznak.
Elmondták, hogy minden településen felmérést végeznek az ivóvízhálózat felújításával
kapcsolatosan, ez a felújítás fontos ahhoz, hogy a későbbiekben zavartalanul tudják
működtetni az ivóvízellátást. Ennek a felújításnak 2015 év májusára kellene kész lenni, de
ennek a felújításnak a végrehajtására további alvállalkozóra is szükség lesz, nem elég csak a
Vízmű, hiszen több helyen kellene egyszerre jelen lenni.
Kláricz János polgármester: Ezt a hálózat felújítást, bővítést „in house” beszerzésnek
szeretnék minősíteni, abban az esetben az önkormányzat, mint tulajdonos az üzemeltetőt is
megbízhatná a kivitelezői munkálatokkal. Ahol tud a Vízmű tevékenykedhetne más terültekre
pedig alvállalkozót vonhatnának be.
Nem biztos azonban benne, hogy ez így véghezvihető.
Ez már nagyon jól kidolgozott konstrukció, hiszen egy hálózat felújítást, bővítést is magában
foglal, így már ilyen sokáig elhúzódik a beruházás az lenne a cél, hogy minél szélesebb
körben minél jobb minőségű ivóvizet tudnának a lakosságnak biztosítani.
A konténeres vízellátást egy-két héten belül be fog indulni.
Faluházi Sándor alpolgármester: Reméli, hogy a konténerek megfelelő minőségű ivóvizet
fognak tudni majd biztosítani, amelyet az ÁNTSZ is elfogad.
A konténer működésére biztosan oda kell majd többször figyelni.
Kláricz János polgármester: A jelen információk szerint hamarosan be lesz üzemelve a
konténer, de már előre tudják, nem huzamos időre.
Az önkormányzat a konténerek üzemeltetése költségeire támogatást vehet igénybe.
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 egyetért a
95/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat módosításával.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
3/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

A „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekttel
kapcsolatos BM EU Önerő Alap pályázat benyújtására meghozott 95/2013.(X.10.)
Képviselő-testületi határozat módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 95/2013.(X.10.)
Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem
érintett pontjainak a változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt
önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása]
megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a
projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb
33.662.749.515,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen:
4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a
BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti.
Az önkormányzatra jutó
2014. év
2015. év
összes saját forrás (forint)
(forint)
(forint)
Bucsa
Község
Önkormányzata

14.512.065

5.088.129

9.423.936

Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
3. napirendi pont: A,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú projekt megvalósítása során vállalt LOCAL AGENDA 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Programja elfogadásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
megvalósítása során vállalt LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja
elfogadását.
Az önkormányzat a ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódóan a Támogatási Szerződés
aláírásával vállalta a horizontális indikátorok között a LOCAL AGENDA 21 Fenntartható
Fejlődés Helyi Program elkészítését.
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A dokumentum elkészítéséhez a szükséges adatokat, információkat, a kért adatszolgáltatásra
az Önkormányzat megadta. A LOCAL AGENDA 21 elkészült, az Önkormányzat részére
áttekintésre megküldésre került, az abban foglaltak helytállóak, annak Képviselő Testület
általi elfogadása javasolt.
Kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a LOCAL
AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja dokumentumot.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
4/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat
A ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekt megvalósítása során vállalt LOCAL AGENDA 21 Fenntartható
Fejlődés Helyi Programja elfogadásáról
A Képviselő-testület a ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú projekt megvalósítása során vállalt LOCAL AGENDA 21
Fenntartható Fejlődés Helyi Program tartalmát megismerte, azzal egyetért és a
dokumentumot elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont: Döntés a füzesgyarmati székhellyel működő Tourinform KörösSárrét Iroda 2014. évi működtetési költségeivel kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a döntést a
füzesgyarmati székhellyel működő Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2014. évi működtetési
költségeivel kapcsolatosan.
Az iroda költségeit 2013 évben még a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás egy HURO-s
pályázati forrásból fedezni tudta, 2014 évben azonban nincs már állami normatíva erre a célra,
így ki is került a társulás működtetési köréből az iroda.
Füzesgyarmat Város részéről érkezett azonban egy kérés, hogy számukra fontos a túrisztikai
hírvivés a programok szervezése, újra indult a GARA Hotel is, és Bucsa Község
Önkormányzatának is lenne egy lehetősége arra, hogy a Tourinform Iroda működtetési
költségeihez hozzájáruljon. Érdemes úgy gondolkodni, hogy például egy egész hetes
programot nem fed le csak Füzesgyarmat Város által nyújtott turisztikai lehetőség hanem
térségi szinten kell gondolkodni.
A társulási ülésen képviselt álláspontja az volt, hogy nem lehet csak egy települést kiemelni,
így érdemesnek tartja, hogy Bucsa Község Önkormányzata is vállaljon részt a működtetési
költségekből. Maga az anyag konkrétan bemutatja az eddig munkát, a tevékenységeket,
milyen pályázatokon vesz részt az iroda, és a feltételezett támogatás reményében kérik a
testület döntését.
A támogatás összege évi 250.000 Ft lenne.
Ez nemcsak az iroda érdeke, hanem Bucsa Község Önkormányzatának érdeke is.
Biró Endre képviselő: Jó lenne tudni azt, hogy az iroda által képviselt kiadványok után
hányan keresték fel a községet, milyen érdeklődést tanúsítottak Bucsa község felé.
Ha van ilyen turisztikai központ a térségben, annak ki kell ajánlani a környező települések
látnivalóit, és programjait.
Bucsán van Helytörténeti Múzeum, van horgásztó, érdemes idejönni. Több helyről is jöttek
már meglátogatni a múzeumot, a környékről és messzebbről is.
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Jelzéssel kellene élni az iroda felé, hogy mi az amit a község elvár az irodától, mondják el,
hogy miért érdemes Bucsára jönni.
Kláricz János polgármester: Elhangzott az, hogy mi lenne az igénye Bucsa községnek, és a
kérelemben meg van fogalmazva, hogy miben tud segítséget nyújtani az iroda.
Füzesgyarmat város a turisztika szintjén mindig élen járt, hiszen a legfontosabb ágazat, terület
a fürdő volt, nagy hangsúlyt fektettek ennek a helynek az ismertetésére. Ha az éves 250.000
Ft kiadást veszik figyelembe, akkor nem nagy összeget jelent.
Véleménye szerint térségi szinten kell ennyi közösségi vállalást tenni Bucsa Község
Önkormányzatának. Füzesgyarmat Város a kiadások legnagyobb részét biztosítja, közte
három fő munkavállaló bérét, és az egyéb működési költségeket.
Az iroda is azt a részét bizonygatja, hogy nekik se jó, ha csak Füzesgyarmat hírét terjesztik,
hiszen a térség is tartogat látnivalót, és érdekességet.
Ha csak arra gondolnak, hogy hogyan lehet információhoz jutni, akár az ország másik
részéről, akkor a Tourinform Iroda keresése jelent választ a kérdésre.
Javaslata az, hogy Bucsa Község Önkormányzata vállalja az évi 250.000 Ft biztosítását a
Füzesgyarmati székhelyű Tourinform Körös-Sárrét Iroda működtetéséhez.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a javaslatot, és
egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzat a füzesgyarmati Tourinform Körös-Sárrét
Iroda részére 250.000 Ft
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
5/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a füzesgyarmati székhellyel működő Tourinform Körös-Sárrét Iroda
2014. évi működtetési költségeivel kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 250.000 Ft-tal támogatja a füzesgyarmati
székhelyű Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2014. évi működési költségeit.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
6./ A CSALI Horgászegyesület elnökétől érkezett megkeresés földcsere ügyben
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a CSALI
Horgászegyesület elnökétől érkezett megkeresést, földcsere ügyben.
Megkérte Faluházi Sándor alpolgármestert, hogy tolmácsolja az egyesület kérését.
Faluházi Sándor alpolgármester: A CSALI Horgászegyesület több éve biztosít földet az
önkormányzat mezőgazdasági programjához, ingyenesen. Ahhoz, hogy saját horgásztavat
létesítsen földcsere ajánlattal fordul az önkormányzathoz. Az önkormányzat tulajdonát képező
bucsai 029/20 helyrajzi számú szántó területből a régi halastó részt szeretné cserébe kérni.
Az egyesületnek több mint 100 tagja van.
Az elképzelés az, hogy a már kialakított – művelésre nem igazán alkalmas – régi halastó részt
szeretné az egyesület felújítani, kialakítani pályázattal elnyert támogatásból.
Kláricz János polgármester: A kérésnek nem látja akadályát. Minden körülményt meg kell
vizsgálni, és az elvi támogató döntés meghozatala most megtörténhet, de a jogi formátum
földcsere meghozatalához pontos adatokat kell meghatározni. Tudni kell, hogy jelenleg van
egy bérleti szerződés egy magánszeméllyel a megjelölt földterületre.
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A horgásztó megépítésének gondolata azért is születhetett meg most a horgászegyesületben,
mert a LEADER-en belül lehetőség lesz pályázni turisztikai célú beruházások, fejlesztések
megvalósítására.
A kérésnek tehát elvi akadályát nem látja, javasolja, hogy járják körbe a földcsere
lebonyolításával kapcsolatos teendőket, jogi lépéseket.
Fenyődi Attila képviselő: Saját tapasztalatát mondta el arról, hogy mielőbb belevágnak ennek
a földcserének az ügyébe vegyék figyelembe a földterületek művelési ágát, át kell-e
minősíteni, illetve minden körülményt vegyenek figyelembe.
Kláricz János polgármester: A területet a bérlő nem teljes mértékben műveli, hanem annak
egy bizonyos részét, mivel pont az a terület nem is vonható művelés alá, amely a „halastó”
rész volt. A területhez megközelítése is megoldott, mert a területtel szomszédosan van egy
legelő az önkormányzat tulajdonában. Nyilván azt nem kell megvásárolnia az egyesültnek, de
érdemes lesz kimondani, hogy a halastó megközelítése érdekében használhatják ezt a
területet.
A mostani pályázati kiírás azért kedvező az egyesületek számára, mert a közhasznú
egyesületek 100 %-os támogatottságot élvezhetnek. Így például az önkormányzat csak nettó
finanszírozást kaphatna.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket, hogy elvi döntést hozzanak a kérést illetően.
Javasolja, hogy a kérést a képviselő-testület elviekben támogassa, azzal a feltétellel, hogy az
ingatlanok ingatlan értékbecslését a polgármester végeztesse el, valamint a megosztás
költségeit méresse fel.
A földcseréhez való végleges hozzájárulást a képviselő-testület csak később, a körülmények
megismerését követően adja meg.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
6/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat
A CSALI Horgászegyesület elnökétől érkezett megkeresés földcsere ügyben
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását kinyilatkozza a CSALI
Horgászegyesület földcsere kérelmét illetően.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelemmel érintett két terület
ingatlan értékbecslését végeztesse el, valamint a 029/20 helyrajzi számú terület
megosztásának költségeit mérje föl. A földcseréhez való végleges hozzájárulását a képviselőtestület csak a fenti körülmények megismerését követően adja meg.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2014. április 30.
6./ naprendi pont: Egyebek
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy a bejelentések napirendi
ponthoz kinek van kérdése, hozzászólása?
Faluházi Sándor alpolgármester: A szennyvízberuházással kapcsolatosan kérdezett.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat várja a Közreműködő Szervezet által aláírt a
közbeszerzési eljárás érvényességével kapcsolatos állásfoglalást.

10

Ezt követően testületi döntést szükséges, és onnan megindul az ajánlattétel, majd azt követően
megtörténhet a beruházó kiválasztása.
A Támogatási Szerződés szerint 2015. január 5-ig be kell fejezni a beruházást.
Kérte a képviselők figyelmét, mivel Dr. Serester Zoltán képviselő, az I. sz. háziorvosi körzet
háziorvosa szeretné tájékoztatni a testületi tagokat arról, hogy 2014. július 1-jével szünetelteti
a praxist.
Dr. Serester Zoltán képviselő (háziorvos): Tájékoztatta a képviselőket, hogy az
önkormányzattal való egyeztetést követően február 1-jétől hirdeti a háziorvosi praxist, mivel
2014. július 1-jével szeretné a Bt-t szüneteltetni. 2014. július 1-jével tehát át szeretné adni a
praxist.A rendelőt megtartja, szeretne kb 600 főt fogadni, ehhez joga van, hiszen nagyon
régóta végzi ezt a munkát, 1964-ben kapott diplomát. Arra nincs jogosultsága, hogy
közgyógyellátásra jogosultakat ellásson. Szeretne tartani heti két, vagy három alkalommal
magánrendelést. Tájékoztatta a képviselőket, hogy 1982-ben kapott Romániában főorvosi
rangot, ami Magyarországon általános szakorvost jelent.
Röviden összefoglalva a bejelentés lényegét, ha nem tartalmaz minden lényeges információt.
Kláricz János polgármester: Megköszönte azt, hogy a doktor úr időben jelezte szándékát az
önkormányzat felé. Több alkalommal folytattak már erről beszélgetést egymással.
Remélhetőleg sikerül megfelelően értékesíteni a praxist, és így az önkormányzat is szerződést
kötni.
Az önkormányzat a Kossuth u. 65. szám alatt szeretne kialakítani a mai kornak megfelelő
háziorvosi rendelőt. Ha olyan orvos jelentkezik, akinek szolgálati lakásra van szüksége, az is
megoldható. Megköszönte a doktor úrnak azt, hogy az átállás idejére, és az esetlegesen
felvetődő problémákra felajánlotta a rendelője használatát, illetve közösen próbálnak
megoldást találni.
Az önkormányzat még így a költségvetés elkészítése előtt tud tervezni a felmerülő költségek
tekintetében.
Úgy gondolja, hogy a két körzetet semmiképpen nem szabad összevonni.
Az új orvos tekintetében a lakás, és a rendelő környezetet az önkormányzat kellő módon tudja
biztosítani.
Kívánja, hogy a doktor úr számára a legpozitívabban záruljon a praxisa eladása.
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 16,00
órakor bezárta.
Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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