Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
295-2/2020.
2. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án
(csütörtökön) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Fenyődi Attila, Földesi
Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, és
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Hiányzik 1 fő képviselő.
A határozathozatalban részt vesz 6 fő.
A meghívóban kiadott napirendi pontokat szeretné kiegészíteni még két napirendi ponttal.
14./ Az Allianz Életprogram szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
15./ Lévai Ferenc telekcserével kapcsolatos megkereséséről tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
Ezzel azülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
1./Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata 2020. éviköltségvetése tervezetének beterjesztése
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetése tervezetének beterjesztése
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa Község településkép
védelméről szóló rendelete megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
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5./Beszámoló elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba
adásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
6./Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt alaptőkéjének emelésére
vonatkozó részvényesi megkeresés
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Döntés a 2020. évi Start Mintaprogramban megvalósuló programokhoz szükséges saját erő
biztosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi I. félévi Munkaterve
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Tájékoztatás a polgármester előző évben igénybevett szabadsága mértékéről
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
11./ A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
12./ Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése
Bucsán” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges költségnövekményről
Előadó: Kláricz János polgármester
13./ Az Ösvény Esélynövelő Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés feltételeinek
megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
14./ Az Allianz Életprogram szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
15./ Lévai Ferenc telekcserével kapcsolatos megkereséséről tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
16./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
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1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Az írásos előterjesztés elkészült, a közfoglalkoztatással kapcsolatosan csak egy összefoglaló
készült, a részletes munkálatokról a kimutatást kérésre átadjuk a képviselőknek. Kérte a
képviselők szíves hozzászólásait.
Az előterjesztés szerint javasolja a lejárt határidejű határozatok elfogadását.
Földesi Györgyné képviselő: A tájékoztatóban szerepel, hogy a 2019 évben benyújtásra került
pályázatok közül a Modern Falvak Program keretében benyújtott orvosi rendelő építése
pályázat, a művelődési ház felújítása pályázat, és a ravatalozó felújítása pályázat az idén,
2020 évben is benyújtásra kerülnek és egy közülük módosítva lesz.
Megkérdezte, hogy milyen módosítás fog történni?
Kláricz János polgármester: Az orvosi rendelővel kapcsolatosan tavaly olyan határozatot
hozott a képviselő-testület, hogy az orvosi eszközök beszerzése költségét, nyolcmillió forintot
az önkormányzat saját forrásból vállalja.
Javasolja, hogy az orvosi rendelővel kapcsolatosan kerüljön olyan átdolgozás alá ez a
pályázat, hogy ez a nyolcmillió forintos eszközbeszerzést is tartalmazza. Tavaly nem volt
egyértelmű, hogy a pályázat az eszközbeszerzést is lefedi-e?
Ez minimális áldozatot kíván, de próbálják azt kihasználni, hogy a pályázat 100 %-os
beruházás megvalósítását garantálja.
A másik pályázat a művelődési háznál egy mosdó és egy büfé kialakítása, valamint egy
személy foglalkoztatása, és programsorozatok kialakítása a cél.
A temetőben a ravatalozónál felújításra szeretne az önkormányzat pályázni, az ott
megfogalmazott igények az idén is helytállóak lesznek.
Maguk a pályázatok úgy lettek meghirdetve, hogy nem egy évre, hanem három évre
versenyben lehetnek a támogathatóságért, és nem új pályázatok, hanem nyilatkozatok
szükségesek az újabb benyújtáshoz.
Márki Tiborné képviselő: Megemlítette, hogy kaptak a képviselők egy levelezést arról, hogy
Dr. Polyák Erzsébet doktornő kifogásolta a szolgálati lakások bérleti díjának emelését,
hogyan alakult a helyzet?
Kláricz János polgármester: A doktornő valóban kifogásolta a lakásbérleti díjak emelését, de a
mai nap jelezte, hogy alá fogja írni az emelt összegű bérleti szerződést, bár különböző
aggályokat sorolt fel, magát az összeget is kifogásolta, de aláírja.
Más bérlőnél nem okozott gondot a díjemelés, illetve minden bérlőnél a módosított rendelet
szerinti díjtétellel történt a számlázás.
Márki Tiborné képviselő: A Déli sor utca 9. szám alatti ingatlant megvételre ajánlja a
tulajdonos gondnoka, véleménye szerint annak a lakásnak az állapota nem megfelelő.
Kláricz János polgármester: Az említett témával a bejelentések napirendi pontban fognak
foglalkozni.
Megköszönte a kiegészítést.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés és hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
beterjesztése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata 2019. évi költségvetésének beterjesztését.
Az írásban készült előterjesztést a képviselők megkapták, azt megismerhették.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy a
bizottság milyen álláspontot alakított ki.
Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a
Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése tervezetének beterjesztését, elfogadta,
és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester: A tervezett hiány 14 millió forint, ami az évközbeni
bérkiegészítésekből is adódik, amelyek később bevételek lesznek, de előzetesen ezek a
bevételek még nem tervezhetőek.
Elég szigorú, takarékos szemléletű gazdálkodásra van szükség.
A költségvetés beterjesztéséről van most szó, megkérdezte, hogy kinek van kérdése,
hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: A költségvetést frappáns munkának tartja, jól összeszedett
érthető megszövegezésű a 2020 évi költségvetés tervezete.
Két dologra szeretne rákérdezni. Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra van 7 millió
forint támogatás, ami nem nevesített, és van a közutak fenntartására 5 millió forint, ez durván
összesen 12 millió forint egy évben. Van olyan gondolata, hogy nagyon életveszélyes a
közúton való közlekedés, nagyon pártolná a kerékpárút megépítését, még ha a falu egyik
végétől a másik végéig.
Szeretné, ha lenne polgármesteri program erre az évre is, amihez, mint képviselők
hozzászólhatnának, egyetérthetnének. Két forrás is tudna találni erre.
A szociális ellátásoknál szerény összeg van, lehetne egy kicsit módosítani rajta.
A működési célú támogatási bevételek és a kintlévőségek a közös hivatalnál témakörben
elmondható, hogy komoly kertészszigeti tartozás van. Kellett volna kapniuk a képviselőknek
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a kintlévőségekről, és a kötelezettségekről és a követelésekről a szokásos kimutatást, de nem
kaptak, pedig abból lehetne dolgozni.
Megkérdezte, hogy Kertészsziget Község Polgármesterével milyen megállapodás történt a
tartozás visszafizetésére, szóbeli?
Kláricz János polgármester: Nem szóbeli megegyezés történt, hanem Kertészsziget Község
Önkormányzat Polgármestere eljött a tegnapi Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésre, és
szóban elmondta, hogy megfizetné a tartozását, az egy általa vállalható módozatot mondott el
a visszafizetésre, törlesztésre.
Földesi Györgyné képviselő: Tudják, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata is nehéz
gazdasági helyzetben van, de ettől még nem kell felvállalni a másik település terhét. A
polgármester urat tiszteli, de nem lehet felvállalni tovább hogy a tartozás megfizetése
eredménytelen legyen.
Továbbá folyamatosan ügyelni kell a bevételek és a kiadások egyensúlyára. Racionális és
takarékos gazdálkodásra van szükség. Nagyon rosszul áll az önkormányzat.
Az önkormányzat vagyonából származó bevétel 60 millió forint, ez az, amire hatással tudnak
lenni, a többi olyan bevétel amire nem tud a testület hatással lenni.
A bevételekre tehát hatással kell lenni, igenis oda kell figyelni a bérleti díjakra, ha csak az
inflációval növelik a bérleti díjakat, akkor még nem is beszélhetnek emelésről, szinte
vagyoncsökkenés van, ha az elmúlt évek inflációja nem annyi volt, mint a díjemelés.
A felhalmozási bevételek tartalmazzák a bérleti díjakat, stb. Egyéb működési célú kiadásokat
jó lett volna részletezni.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Az önkormányzat kapja meg a konyha és az óvoda
állami támogatását a normatívát, és továbbadja, itt kell szerepeltetni.
Földesi Györgyné képviselő: A költségvetést jónak, átláthatónak tartja, de nagyon oda kell
figyelni arra, hogy hol tudnának még bevételt tervezni, illetve hol tudnának kiadást
csökkenteni. Az idén helyre kell állnia a költségvetésnek. A bejelentések keretén belül
szeretne még hozzászólni ebben a tekintetben.
Továbbá nagyon takarékos gazdálkodást kell folytatni. Elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester: A 2020. évi költségvetés a mai ülésen beterjesztésre került. A
költségvetés napirendben előterjesztett tartalma elviekben elfogadható de a februári ülésen
terveztük annak rendelettel történő elfogadását.
Mielőtt a napirendet lezárnánk mivel a költségvetéshez kapcsolódik, egy kicsit részletesebben
szeretném tájékoztatni a testületet Kertészsziget Község Önkormányzata fennálló
tartozásaival kapcsolatosan.
Kertészsziget Község Önkormányzata elmúlt három évi tartozásával kapcsolatosan szeretné
elmondani, tisztázni, hogy Bucsa Község Önkormányzata részéről azt látja, hogy a közös
hivatal működtetésére vonatkozó megállapodást felmondhatná, ugyanis 2019 december
hónapban felszólította Kertészsziget Község Önkormányzata polgármesterét, és kérte, hogy a
polgármester úr keresse meg Bucsa Község Önkormányzatát egyfajta szakmai
megközelítéssel, konkrét vállalással, mert ha nem érkezik semmilyen vállalás a tartozás
visszafizetésére, a megállapodás nem fenntartható. Az adósságrendezési eljárás megindítása
ütemezésre kerülhet, ha nem történik törlesztés.
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Mivel polgármester úr a Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésre eljött, és egyfajta módozatot
mondott el a visszafizetésre, kéri a képviselő-testületet, ha esélyt adnak ennek a
visszafizetésnek, az erre vonatkozó megállapodás megkötésére kapjon felhatalmazást, mert
annak ütemezését a 2020. évi költségvetés felállításához szükséges meghatározni.
Csordás László polgármester úr elmondta, hogy mi az amit biztonsággal tud vállalni, azt is
elmondta, hogy milyen tervei vannak, milyen plusz bevételei lesznek, az adóssága 50 %-át az
idei évben szeretné visszafizetni, így ez már mindenféleképpen előrelépés és a megállapodás
megkötésének van alapja.
Faluházi Sándor képviselő: A Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésen Csordás László
polgármester úr elmondta, hogy februárban az óvoda felé fennálló tartozást szeretné rendezni
teljesen, és az idén havi törlesztéssel is fizet, és ha ami fennmaradt tartozás 2017 évből annak
a felét is ki szeretné fizetni.
Kláricz János polgármester: A tartozás állomány fizetésére vonatkozó megállapodást 2020.
február 28. napjáig megköti Kertészsziget Község Önkormányzatával, amelyről a Gazdasági,
Kulturális Bizottságot, és a képviselő-testületet is a következő ülésén tájékoztatni fogja.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kért a képviselő-testület tagjait, szíveskedjenek
döntést hozni arról, hogy a 2019. évi költségvetés beterjesztése a mai ülésen megtörtént, a
költségvetés tervezete elfogadásra nem került.
Újabb tárgyalására a Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülést követően kerül sor február
hónapban. Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
3/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetének beterjesztése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés tervezete
beterjesztését az írásos előterjesztés, és táblázatos kimutatás alapján megtárgyalta. A
képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését nem fogadta el, annak újabb
körös tárgyalására a Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülést követően február hónapban kerül
sor.
Felelős: Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
Megérkezik az ülésre Bere Károly az Ösvény Esélynövelő Alapítvány alapító tagja.
Kláricz János polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy vegyék előre a 13. napirendi
pontot a tárgyalása sorában az Ösvény Esélynövelő Alapítvánnyal kapcsolatos napirendet.
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Az Ösvény Alapítvány a jelenlegi rehabilitációs foglalkoztató a községben, egy
önkormányzati tulajdonú épületben került elhelyezésre, a 2014 évben megkötött ingatlan
használati megállapodás alapján.
Bere Károly mint az Ösvény Esélynövelő Alapítvány alapító tagja van jelen az ülésen.
Bere Károly: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2019 év októberében tért vissza az
alapítvánnyal kapcsolatos ügyek viteléhez.
Kláricz János polgármester: Jelenleg tehát van egy üzeme az alapítványnak a településen, hol
magasabb, hol alacsonyabb létszámot tudnak foglalkoztatni. A mai ülésen az ingatlan
használattal kapcsolatban szeretne egy álláspontot kialakítani a képviselő-testület részéről.
Sarkadi Zoltán részéről érkezett egy jelzés, mivel a testület részéről témaként merült fel az,
hogy az ingatlanért bérleti díj kerül, vagy nem kerül kivetésre, a Sarkadi úr kérte, ha tudja az
ingatlan használata maradjon szívességi használatban.
Azt még szeretné elmondani, hogy itt Bucsán telephely van fenntartva, de az Ösvény
Alapítvány Füzesgyarmaton is foglalkoztat megváltozott munkaképességűeket, és az
mindenképpen öröm, hogy itt van ez a telephely, jó dolog, hogy helyben tudnak a
rehabilitáltak munkát vállalni.
A maga részéről tudja támogatni azt, hogy a jelenlegi megállapodást a továbbra is fenntartsák,
bérleti díj megfizetése nélkül, természetesen a rezsiköltségek megfizetésével használhassa az
ingatlant az Ösvény Alapítvány.
Kérné a képviselő-testület tagjai, hogy beszéljék át az Ösvény Alapítvánnyal kapcsolatos
partnerségi megállapodást.
Bere Károly: Nem is annyira a bérleti díjjal van a probléma, mint inkább a foglalkoztatottak
létszáma kevés, jelenleg 20 foglalkoztatott van Bucsán, de a munkaszervezés szempontjából
40-50 fő lenne a megfelelőbb. Az állami támogatás szerint 4 órás foglalkoztatásra van
lehetőség.
Szeretné megtartani azt, hogy ingyenesen itt lehessenek, és ezt a szívességi használatot
egyfajta támogatásnak szeretnék tekinteni az önkormányzattól.
Az ingatlan felújításáról viszont beszélhetnek, és egymás között elszámolnák ezt a költséget,
hiszen a felújítás egyfajta vagyonba itt marad az önkormányzatnak.
A felújításra az uniós maradványpénzből lenne lehetőség.
Ha nincs más foglalkoztató, kéri, hogy a testület továbbra is segítse az Ösvény Esélynövelő
Alapítvány bucsai működését.
Az alapítványnak még ebben az évben nehéz dolga van, mert tartozásokat halmozott fel a
kuratórium, többek között nem figyeltek oda a foglalkoztatás pontosságára, nem egyszerű
most a helyzet, ezért kéri, hogy lehetőségeihez képest a bucsai Önkormányzat továbbra is
segítse az alapítványt.
Márki Tiborné képviselő: A foglalkoztatottak létszámáról érdeklődött, mennyien vannak
Bucsán és hányan járnak be Füzesgyarmatra. Mi dönti el, hogy valaki helyben dolgozik, vagy
bejár Füzesgyarmatra?
Bere Károly: Bucsán 20 fő foglalkoztatott van, Füzesgyarmatra 5 fő jár be dolgozni.
Kláricz János polgármester: Vannak olyan foglalkoztatottak, akik nemcsak a klasszikus
munkavégzés miatt járnak be Füzesgyarmatra, hanem egyéb ellátást (terápiát is) kapnak.
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Az Ösvény Alapítvány pozitív hatását biztosan senki nem kérdőjelezi meg.
Jó, hogy helyben is van foglalkoztatás rehabilitációs ellátásban részesülőknek, és úgy tartja
helyesnek, ha megbeszélik személyesen az együttműködés feltételeit, és egy újfajta
megállapodás megkötésére legyen a polgármesternek egy felhatalmazása a testülettől, legyen
erről az irányvonalról egy döntés, a megállapodás megkötéséről, így mindenki nyugodtan
tudja helyén az Ösvény Alapítvány jelenlétét a községben.
Megkérdezte a képviselőket, hogy módosítsanak-e, a bérleti díj megfizetése mellett döntenek,
vagy a rezsiköltségek megfizetése és a helyiség szívességi használata mellett?
Bere Károly: Más településen sem fizetnek bérleti díjat.
Faluházi Sándor képviselő: A maga részéről a rezsi megfizetése mellett dönt, és ha már nem
fizetnek bérleti díjat, de vállalnák a helyiség felújítását, azzal Bucsa Község Önkormányzata
vagyonát gyarapítják, ez elfogadható lenne bérleti díjként.
Bere Károly: Az ingatlan felújítása tervét is napirenden tartják, és nyilván előre egyeztetnék
egymással, az alapítvány és az önkormányzat, azt hogy konkrétan melyiket tudnák vállalni.
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné elmondani, hogy az anyag, amit a képviselők
megkaptak a Sarkadi úr levele, megfogalmazva úgy van, hogy a bérlemény további
biztosításáról szól, nyilván ez a levél úgy van megfogalmazva, hogy „egyoldalra”.
A napirend megtárgyalásához a 2014 évi megállapodást is meg kellett volna kapniuk.
A 2011 évi Mötv. szerint ami rendelkezik az önkormányzat működéséről, a testületi ülések
nyilvánosak, azon bárki résztvehet, de nincs szavazati joga, és nincs szólási joga. Szívesen
látják a Bere urat, de Bere úr itt most nem szólhat, az tény.
Kláricz János polgármester: A napirendhez került meghívásra, kértem, hogy szíveskedjen
tájékoztatást adni.
Bere Károly: Elmondja, hogy a megállapodás megkötéséhez nyilván nincs joga, csak
tájékoztatást nyújtása végett jelent meg.
Földesi Györgyné képviselő: Talán a képviselő-testületnek meg kellett volna először tárgyalni
házon belül. A Sarkadi Zoltán levelében az áll, hogy 20 család megélhetését biztosítja a
foglalkoztató üzem. Ha a család mindkét tagja ott dolgozik, akkor beszélhetnek erről, de ha
csak az egyik tagja dolgozik ott, akkor máshonnan is van biztos jövedelme a családnak.
A községben nagy szegénység van, most úgy érzi, hogy kivételeznek ezzel a húsz emberrel,
ez a húsz fő azonban mozog, újak jönnek. Sajnos rosszul állnak önkormányzati szinten, az
előző napirendben is arról beszéltek, hogy utol kell érnie magát az önkormányzatnak.
Arra kell törekedni, hogy az önkormányzat honnan tud bevételt képezni.
Az a helyiség ahol most a rehabilitációs foglalkoztatás volt, könyvtár volt, 20 ezer kötetes
könyvvel, sajnos ezt lerombolták. (Nem tartozik közvetlen a témához, de reméli, hogy még
meg fogják azt látni, hogy a könyvnek milyen nagy értéke van.)
Sajnos nagy szegénység van községben, tehát azt érzi, hogy az a húsz család kivételt képez,
nagyon sok idős van, akik kevés nyugdíjjal rendelkeznek.
Bere Károly: Ezeknek a foglalkoztatottaknak nagyon kevés jövedelmük van, amellett a négy
órás munkabér mellett.

8

Földesi Györgyné képviselő: Azt, hogy gazdaságilag hogyan tudja hasznosítani a helyiséget
az önkormányzat a képviselő-testület feladata megítélni.
Bere Károly: Ha az Ösvény Esélynövelő Alapítványnál hasznosabb foglalkoztatót talál az
önkormányzat, akkor kivonulnak, és visszaadják a helyiséget az önkormányzatnak.
Földesi Györgyné képviselő: Az a véleménye, hogy a húsz embert nem lehet kivételezett
helyzetbe tenni a községben. Szeretne kitérni a falu szóbeszédére, nem kell fizetni bérleti díjat
a helyiségért és a telephely vezetője a polgármester úr anyósa. Fizetne inkább bérleti díjat az
Ösvény, és úgy lenne az anyósa a vezető.
Kláricz János polgármester: Ettől teljesen függetlenül szeretné elmondani, hogy mivel
szolgálná jobban a település érdekét, bármilyen indokok, érdekek hangzottak el, semmi nem
indokolja, hogy az önkormányzat felmondja az Ösvény Esélynövelő Alapítvánnyal való
együttműködést.
Földesi Györgyné képviselő: Összegzésként elmondta, hogy az a véleménye, hogy az
önkormányzat nem tudja odaadni a helyiséget bérleti díj nélkül. Más csoportok is vannak,
mélyebb rétegek is vannak, másokat is támogatni kell.
Kláricz János polgármester: Támogatnak másokat is, de maximálisan támogatja azt, hogy az
Ösvény Esélynövelő Alapítvánnyal változatlanul szívességi használatba adással, bérleti díj
megszabása nélkül kössenek megállapodást, a rezsidíj megfizetésével.
Márki Tiborné képviselő: Az elhangzottakra szeretne reagálni, nem ért egyet azzal a
kifejezéssel, hogy az a húsz fő kivételezett helyzetben van, jó néhány családdal kapcsolatban
van, élethelyzeteket ismer. Egy olyan esetet is ismer, ahol a család jövedelmi viszonyaiban a
családfő egészségi állapota miatt olyan anyagi helyzet romlás következett be, amit a család
nagyon nehezen viselt, és akkor a rehabilitációs foglalkoztató üzem visszasegítette a családfőt
az életbe, a munkába, a saját maga megbecsülésébe. Anyagilag is segített a foglalkoztató
üzem a családon, és emberileg is.
Felhozta a képviselő asszony a nyugdíjasok jövedelmi viszonyát, nyilván nem ismer
mindenkit, de nem lehet teljesen párhuzamot vonni a nyugdíjasok és a rehabilitált
foglalkoztatottak között. A maga részéről tudja támogatni azt, hogy az üzem itt maradjon
Bucsán, ezeknek az embereknek ez nagy segítség.
Földesi Györgyné képviselő: Azt, hogy a foglalkoztató üzem itt maradjon, támogatja, csak
nem bérleti díj nélkül.
Kláricz János polgármester: Szeretné még kiegészíteni azzal a képviselő asszony
gondolatmenetét, hogy a mozgáskorlátozottak részére is évekig ingyenesen biztosított
helyiséget az önkormányzat, raktári és irodahelyiséget, itt nem érezhető párhuzam?
Földesi Györgyné képviselő: Nem merült fel benne, hogy az üres önkormányzati lakásért
bérleti díjat kellett volna fizetnie a mozgáskorlátozottak egyesületének.
Kláricz János polgármester: Ugyanez a könyvtár épülete is, mert az is kihasználatlan lett
volna. Azzal egyetért a képviselő asszonnyal, hogy minden olyan önkormányzati tulajdonú
vagyonnak a hasznosítását a lehető leggazdaságosabban kell felhasználni. Azzal nem ért
egyet, hogy az nem lenne egyenes arányban azzal, hogy 20 fő tevékenységét segíti ez a
döntés.
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Juhász Sándor képviselő: Arról ne feledkezzenek meg, hogy az alapítvány fizeti a
rezsiköltséget. Az pedig igaz, hogy a mozgáskorlátozottak nem fizettek bérleti díjat, ingyen
kaptak mindent.
Bere Károly: A helyiség felújításával kapcsolatosan a pályázati lehetőséget szeretné
kihasználni, és a felújítást elvégezni, amennyiben a képviselő-testület is jószándékkal gondol
erre.
Kláricz János polgármester: Szeretne megfogalmazni egy döntési javaslatot, a megállapodás
további 5 évre kerüljön megkötésre az Ösvény Esélynövelő Alapítvány részére rehabilitációs
foglalkoztatás végzésére, a rezsiköltségek megfizetése mellett.
Megkérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
4/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Az Ösvény Esélynövelő Alapítvánnyal megkötendő Bérleti szerződés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete és az Ösvény Esélynövelő Alapítvány a
2014. május 28. napján megkötött „Bérleti szerződés”-t az alábbiak szerint módosítják:
A Bérleti szerződés határozatlan időről határozott időre 5 évre kötik.
Bucsa Község Önkormányzata az ingatlant a továbbiakban is ingyenesen biztosítja az Ösvény
Esélynövelő Alapítvány számára, a rezsi díj megtérítése ellenében.
A Bérleti szerződés a továbbiakban változatlanul érvényben marad, az akkor aláírt
feltételekkel.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
szünet
3. napirendi pont: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020 évi költségvetése
tervezetének beterjesztése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Kóti Árpád
Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetése tervezetének beterjesztését.
Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét, milyen álláspontot alakított ki a
bizottság?
Márki Tiborné elnök: A Gazdasági, Kulturális Bizottság elfogadta, és a képviselő-testület felé
is elfogadásra javasolja a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetése tervezetét.
Kláricz János polgármester: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézmény költségvetését az
állami normatíván felül több millió forinttal ki kellett az önkormányzatnak pótolni. Három fő
bére került betervezésre, 2 fő 8 órás garantált bérminimum szerinti, aki a könyvtáros, egy
technikai takarító személy a harmadik személy az intézmény vezetője, annak a bére.
Ezen felül a pénzügyi főmunkatárs az intézményvezetővel egyeztetett mi kerüljön bele a
kiadások közé.
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Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020 évi
költségvetésébe bevételként betervezésre került az állami normatíva és a kiegészítése, és az
egyik dolgozó pályázati támogatásból adódó foglalkoztatásának a bére, járuléka, de ez nem
egész évi.
Bevételként került betervezésre a falunap bevétele, úgymint a tombola, a támogatások.
Kiadásként van tervezve közüzemi díj, karbantartási díj, irodaszer, tisztítószer,
könyvvizsgálói díj, továbbképzési díj, továbbá még egyéb rendezvényekre 650.000 Ft.
Ha plusz bevétele lesz a Kóti Árpád Faluház és Könyvtárnak, azt az önkormányzat plusz
finanszírozásából fogják levonni.
Földesi Györgyné képviselő: Reálisnak és elfogadhatónak tartja az intézmény 2020. évi
költségvetését. Megkérdezte, hogy az intézménynél a takarító személyzet nem lehet
közfoglalkoztatotti státuszú?
Kláricz János polgármester: A takarító személyzet sokkal több feladatot lát el, mint maga a
takarítás, hétvégi rendezvényeken nyit, zárt, lebonyolít, a vezetővel együttműködik.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy kik, milyen beosztású dolgozók vannak még
az intézménynél?
Kláricz János polgármester: Olyan hosszú távú közfoglalkoztatottak, akik ott látják el az
adódó feladatokat a rendezvényeken, a könyvtári nyitva tartás alkalmával, továbbá az irodai
feladatok ellátásában, rájuk is szükség van, de az ő bérük nem jelent plusz kiadást az
intézménynek.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdésük, hozzászólásuk?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár 2020. évi költségvetése tervezetét elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
5/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetése tervezetének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020.
évi költségvetése tervezete beterjesztését az írásos előterjesztés, és táblázatos kimutatás
alapján megtárgyalta. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését nem
fogadta el, annak újabb körös tárgyalására a Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülést követően
február hónapban kerül sor.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa Község településkép
védelméről szóló rendelete megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa Község településkép védelméről szóló
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Dr. Nagy Éva jegyző: A képviselő-testületi anyagot előző héten pénteken küldtük ki, de azóta
is a településkép védelméről szóló rendelet utóélete eléggé szövevényes. Keddi nappal
lezárult a véleményezési eljárás, a Lechner Tudásközpont oldalára került feltöltésre a
rendelet-tervezet, öt helyről vártunk véleményezést és hozzászólást a rendelet tervezettel
kapcsolatosan. Hétfői napon megérkezett az Állami Főépítésznek a véleménye, ezt az anyagot
ki is osztottam a képviselők részére. Hét pontban kért módosítást. A Szekvens Bt részéről
Mári Zoltán úrral egyeztettünk, és a véleményeket megvizsgálva elmondta, hogy egy-egy
megfogalmazást át kell módosítani, volumenét tekintve nem jelentettek nagy változást, ennek
meg tudta feleltetni a rendeletet. A Hírközlési Hatóságnak volt még egy véleménye,
hozzászólása, a déli órákban töltötték fel a Lechner Tudásközpont oldalára, egy szakasz
tekintetében javasolnak változást. Leegyeztették a vezetővel, ez is beépítésre került. A
hírközlési tornyoknak környezetbe illőnek kell lenni, de ennek a kitételnek biztosan nem
fognak tudni nemzetközi egyezmények miatt megfelelni, mert piros-fehér színűnek kell lenni
a tornyoknak, és mint olyan ez biztosan nem környezetbe illő. Nyilván nem fognak szembe
menni a nemzetközi egyezménnyel, így a szakaszból ez kiemelésre került.
Egyébiránt más nem került beépítésre, mint amit a Főépítész javasolt. Ezeknek a rendeletet
megfeleltették az délelőtt folyamán. A partnerségi egyeztetés keretében 21-én délelőtt volt
egy lakossági fórum, ahol a polgármester úr, és két képviselő volt jelen. Lakossági észrevétel,
hozzászólás nem volt, illetve a képviselőknek sem volt ezen a fórumon olyan jellegű
módosítási hozzászólása, észrevétele, ami miatt a rendeltet módosítani kellett volna, így 28áén lezárult a véleményezési eljárás, a rendeletet meg tudják feleltetni a hatóságok részéről az
észrevételeknek. A kormányhivatallal egyeztetve más akadálya nincs a településkép
védelméről szóló rendelet testület általi elfogadásának.
Két hatóság volt, aki hozzászólt a rendelethez, a Hírközlési Hatóság és a Főépítész.
Földesi Györgyné képviselő: Az egyeztető fórumon Juhász Sándor képviselővel voltunk jelen,
azért is vett részt az egyeztető fórumon, mert a testületi ülésen az volt a kérdése, hogy ( a
jegyzőkönyv szerint is) egyik helyen az volt, hogy kevés javítás szükséges, kisebb súlyú,
másrészt viszont teljesen át kellett dolgozni a rendeletet, teljesen új rendeletet kellett alkotni.
Megkérdezte, és a jegyző asszony felolvasta azt a levelet, amit a Kormányhivatal
Törvényességi Főosztálya küldött, tehát a kormányhivatal kisebb súlyú hibának tartotta a
hiányosságokat, de nem baj mostanra már túl vannak ezeken a változtatásokon. Javasolja,
hogy fogadják el a rendeletet.
A kérdéseire választ kapott, és a törvényességi felhívás tartalmát is megértette a levélben
foglaltakból.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Javasolja a rendelet elfogadását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés illetve hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község településkép védelméről szóló rendeletét
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet
Bucsa Község településkép védelméről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Hatásvizsgálati lap
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Bucsa Község településkép védelméről szóló
1/2020. (I.31.) önkormányzati rendeletéhez
1. Társadalmi hatás: Jogszabályi lehetőség nyílik az épített környezet esztétikusabb
alakítására
2. Gazdasági hatás: Az esztétikusabb környezet a város ingatlanállományának értékét növeli.
3.Költségvetési hatás: nincs
4. Környezeti következményei: Az épített környezet kedvezően alakul.
5. Egészségi következményei: nem releváns.
6. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: A bejelentési eljárás rövid
határidejű, elenyésző többlet adminisztráció jelentkezik.
7. A megalkotás szükségességei, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
korábbi szabályozás felülvizsgálata illetve a helyi rendelet megalkotása a módosított
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a helyi önkormányzat
képviselő-testületének jogszabályi kötelezettsége. Annak elmaradása egyrészt mulasztásos
törvénysértést idéz elő másrészt az a településképi helyi szabályok törvényes betartását
veszélyezteti. A településkép aktív alakítására csak a jogszabály megalkotásával van
lehetőség, ennek elmaradása esetén az Önkormányzat befolyásoló szerepe nem érvényesülhet.
8. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Mivel
az Önkormányzat nem alkalmaz városi főépítészt, ezért azt külön kell biztosítani.
Bucsa, 2020. január 30.
Dr. Nagy Éva
jegyző
5./ Beszámoló elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba
adásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződésben foglalt átvevői
kötelezettség teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
A beszámoló elfogadására minden évben sor kerül, amíg a szerződésben foglalt kötelezettség
szól.
Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztés szerinti határozat elfogadásáról kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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6/2020.(1.30.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz: 908/2), a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.)
ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba való kerülését követő hasznosításról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz:
908/2) és a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba
való kerülését követő hasznosításról szóló „Beszámolót”.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt és Bucsa Község Önkormányzata 2010. június 9-én
megkötött „Szerződés” alapján a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) és a Kossuth u. 37. (hrsz:
908/2.) szám alatti helyiség (17 m2) mint állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba került.
A vagyonátadást követően a Kossuth u. 37. szám alatti 2019. július 1-jétől Kóti Árpád
Faluház és Könyvtárban a 17 m2 alapterületű helyiség használatával mostanra a két
szomszédos iroda egybenyitásával együtt került kialakításra a községi könyvtár. A könyvtár
szépen felújított, bútorozott, programok szervezésével időseknek, fiataloknak egyaránt
kellemes időtöltést nyújt. Zenés rendezvényeire sokan ellátogatnak. A közösségi teret a
kisiskolások is kihasználják, társasjáték, számítógépes játékok, könyvek állnak
rendelkezésükre.
A Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) 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: folyamatos
6. napirendi pont: Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt alaptőkéjének
emelésére vonatkozó részvényesi megkeresés
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, az ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt alaptőkéjének emelésére vonatkozó részvényesi
megkeresést.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt legutóbbi döntéséről minden tulajdonos önkormányzatirányába került
egy részvényértékesítési szándékról szóló nyilatkozat kiküldése.
A Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésen is tárgyalták, és ott javasolta, hogy sem anyagi
lehetősége nincs az önkormányzatnak most részvényvásárlásra, illetve a mostani
részvénykibocsátás, és az abból történő vásárlás nem kezelné a problémát hosszú távon, az
csak az idei problémákat oldaná meg.
Elmondta, hogy tájékozódtak az ALFÖLDVÍZ Zrt gondjairól, és valószínű, hogy tulajdonosi
átrendezések várhatók a Zrt-n belül, és azt látja kibontakozónak, hogy az állam megpróbál
többségi tulajdonban kerülni, így ennek a helyzetnek a fennállása egyenlőre mást nem tesz
lehetővé, csak azt, hogy a tulajdonosi önkormányzatoktól kérnek forrást.
Javaslata tehát az, hogy ne vásároljon az önkormányzat részvényt az ALFÖLDVÍZ Zrt-től.
Faluházi Sándor képviselő: Egyetért, nem oldódna meg a probléma, az önkormányzatnak
költségébe kerülne, míg a Zrt-nek csekély segítséget jelentene ha Bucsa részvényt vásárolna.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e más hozzászólás, javaslat,
kérdés?
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzata az ALFÖLDVÍZ Regionális
Víziközmű-szolgáltató Zrt alaptőkéjét újabb részvények vásárlásával nem kívánja növelni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt alaptőkéjének emelésével
kapcsolatos döntés meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ALFÖLDVÍZ Zrt-ben lévő
részesedéseinek mértékét újabb részvények vásárlásával nem kívánja növelni.
Ennek értelmében a kötelezettség vállaló nyilatkozat nemleges.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Döntés a 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális
program megvalósításához szükséges saját erő biztosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a 2020. évi Start
Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához szükséges saját erő
biztosításáról szóló tájékoztatást és döntés meghozatalát.
Az előterjesztés szerinti részletezéssel terjeszti a képviselők elé a 2020. évi Start
Mintaprogram keretében tervezett programok megvalósítását.
- Helyi sajátosságokra épülő mintaprogram (15 fő)
- Mezőgazdasági mintaprogram (15 fő)
- Szociális mintaprogram (60 fő)
A Gazdasági, Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet, megkérdezte az elnököt, milyen
álláspontot alakított ki a bizottság?
Márki Tiborné elnök: A Gazdasági, Kulturális Bizottság tárgyalta, elfogadta, és a képviselőtestület felé is elfogadásra javasolta a 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális
program megvalósításához szükséges saját erő biztosítását.
Kláricz János polgármester: A 2019 évhez képest nincs jelentős változás a közfoglalkoztatás
terén, az önerőben van csökkenés egy közel 600 eFt-tal kevesebb önerő vállalás szükséges,
azért, mert átstrukturáltuk a létszámot, 15-15 főig feltöltöttük a létszámot a mezőgazdasági és
a helyi programban. Ezeket a létszámokat feltöltöttük. A statisztikai foglalkoztatotti létszám
tekintetében négy fővel kevesebbet kell teljesíteni, ennyivel kevesebb létszámra vannak
elkészítve a programok. Semmi olyan szakmai munkát igénylő feladat nincs betervezve,
csakis kizárólag azok, amelyek régóta hiányosságaink. Ennek legnagyobb alapja, igénye a
járdaépítés, jelentős mennyiség van betervezve, valamint csatorna tisztítás, karbantartás.
Létszámban tehát nincs jelentős eltérés.
Ez az összeg jelenleg benne van a költségvetésben, illetve régebben lehetőség volt arra, hogy
ezt az összeget a szociális keret terhére tervezzék, mert ezek itt elszámolhatóak voltak.
Nyilván az is egy döntés, ha a testület úgy dönt, hogy nem biztosítja ezt az összeget, de az 50
fővel csökkentené a közfoglalkoztatás létszámát.
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Földesi Györgyné képviselő: Nem tűnik ki, hogy ilyen jelentős létszám változást jelentene,
nincs itt számítás erre vonatkozóan. Mindenkit ösztönözni kell arra, hogy menjen dolgozni.
Kláricz János polgármester: Van ebben egy kis iránymutatás arra, hogy csökkenjen a
közfoglalkoztatottak létszáma, mert ahol nem éri el a létszám a 15 főt, ott nincs önerő.
Földesi Györgyné képviselő: Nagy kérdés, nagy pénz a kétmillió forint, ez ördögi kör, mert
nincs konkrét feladat meghatározás, nincs ellenőrzés.
Kláricz János polgármester: Ebben a tekintetben belső átalakítások történtek, munkakörök
kerültek módosításra, arra a kritikára reagálva, hogy a közfoglalkoztatásban végzett munka
hatékonysága javuljon. Reméli, hogy már az idei évben be tudnak erről számolni, és
tapasztalni fogják, hogy tettek lépéseket, és reméli, hogy ez a gyakorlatban is látszani fog.
Márki Tiborné képviselő: Valóban ördögi kör, mert akik kikerülnek a közfoglalkoztatásból és
nem helyezkednek el máshol, azok azonnal jelentkeznek segélyért, települési támogatásért, és
nagyon hamar ki fogják meríteni a keretet. Hiába van felvétel munkahelyeken, nem vállalják,
mert rossz felkelni hajnalban, rossz késő este hazajönni.
Faluházi Sándor képviselő: Az önkormányzat kétféleképpen is gondolkozhat, ha elkezdi
csökkenteni a létszámot, és elengedi azokat az embereket, akik még képesek a
munkaerőpiacon elhelyezkedni akkor abból szempontból jár rosszabbul az önkormányzat,
hogy nem tudja a minőségi munkákat elvégeztetni.
Ha pedig azokat az embereket teszi ki az önkormányzat, akik nem képesek elhelyezkedni,
úgyis visszajönnek az önkormányzathoz. Semmivel nem lenne jobb a helyzet.
Földesi Györgyné képviselő: Nem tudja ezt értelmezni, van olyan, hogy nem engednek el
valakit, ha el akar menni máshová dolgozni?
Kláricz János polgármester: De, természetesen elenged mindenkit az önkormányzat, aki
menni akar máshova dolgozni, nem tart vissza senkit.
Az önkormányzatnak elég széles spektrumú üzemeltetési feladata van, például a karbantartási
területen kellene jól megfizetett szakember létszám. Most ezt a közfoglalkoztatásban kell
megoldani. Ha elvadítanak mindenkit, akivel szakmunkát lehetne végeztetni, egy kilincset
nem tudnának kicserélni. Az önkormányzatnak nincs takarítónője, mindenki
közfoglalkoztatásban van foglalkoztatva.
Márki Tiborné képviselő: Aki mentálisan érett erre, és ambiciót érez az már elment máshová
dolgozni, és ott is maradt.
Fenyődi Attila képviselő: Kicsit eltér a véleménye, ha az állam ad lehetőséget a
közfoglalkoztatásra, akkor azt használja ki az önkormányzat. Ha nem használnák ki, kik
tennének rendet a faluban, kik végeznék a fűnyírózást, a közterületek karbantartását? Biztosan
sokkal többe kerülne, ha mással végeztetnék el ezeket a munkálatokat. Rengeteg utca van,
azok rendben tartása fontos, és mivel az utcák az önkormányzat karbantartása alatt vannak,
nem tenné rendbe senki. Gondolják ezt át. Használja ki az önkormányzat a közfoglalkoztatás
lehetőségét. Hamarosan jön a járdaépítés, nagy feladat, férfi munkaerőt kíván.
Dr. Nagy Éva jegyző: A gyümölcsösbe irányított létszám is igen kevés volt, akiket oda
lehetett irányítani, illetve köztük is van éven belül egyfajta cserélődés. Az ellenőrzések
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alkalmával vannak akik kiesnek, majd újak jönnek. Hatékonyan dolgozni pedig csak úgy
lehet, ha van megfelelő létszám hozzá.
Földesi Györgyné képviselő: Szükség van a határozottabb feladat meghatározásra és
határozottabb számonkérésre is.
Kláricz János polgármester: Egyetért, megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés,
hozzászólás a képviselők részéről?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program
megvalósításához szükséges saját erő biztosítását egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
8/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához
szükséges saját erő biztosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi Start Mintaprogram keretében
tervezett Szociális program megvalósításához szükséges önerőt 1.999.427.-Ft-ot, a 2020. évi
költségvetésében az önkormányzatsaját bevétele terhére biztosítja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi I.
félévi Munkaterve elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi I. félévi Munkatervét.
Kérte a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása?
Márki Tiborné képviselő: A május havi testületi ülésről érdeklődött, a hónap utolsó
csütörtökjén vannak a testületi ülések. Május 22-től egészen a hó végéig nem lesz elérhető,
megkérdezte, hogy van-e arra lehetőség, hogy előrébb hozzák az ülést, a gyermekvédelmi
beszámoló napirenden szeretne jelen lenni.
Dr. Nagy Éva jegyző: A májusi ülés napirendjeit már a tavalyi ülésen is két részre osztották,
elkerülve azt, hogy 4-5 órás testületi ülést tartsanak, a rendőrség, tűzoltóság és a
katasztrófavédelem beszámolóit tarthatják hamarabb, köztük a gyermekvédelmi beszámolót
is, és a május végi ülésre ami még marad napirend, zárszámadás, vagy a költségvetés
módosítása ütemezhető.
Földesi Györgyné képviselő: A februári ülésre az EFOP-os pályázatokról szíveskedjenek
tájékoztatást adni, hogyan zajlott le, mi lett az eredménye.
A februári ülésre javasolja a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft beszámolóját.
Javasolja, hogy a Felügyelő Bizottság is számoljon be ezen az ülésen.
Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolási eljárásban van,
nincs Felügyelő Bizottsága. Egyedül a végelszámolónak van beszámolási kötelezettsége.
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Földesi Györgyné képviselő: A NAV oldaláról minden évben lekéri a cégek eredményeit,
2019 júniusában még Felügyelő Bizottság van feltüntetve.
Kláricz János polgármester: Arra gondol, hogy nem került még átvezetésre a változás,
megtekintené ezt a dokumentumot.
Földesi Györgyné képviselő: Három éve felvetette, hogy végelszámolással nem lehet
veszteséges céget megszűntetni.
Márciusi ülésre szeretne tenni javaslatot arról, hogy készüljön egy jelentés az adóbevételekről.
Továbbá szeretne kérni egy gazdasági kimutatást a Bucsa Sport Egyesülettől.
Szeretne kérni egy kimutatást a horgásztó bevételekről.
Kláricz János polgármester: A Bucsa Sport Egyesület örömmel számol majd be arról, hogy
több mint 40 millió forintos beruházást végzett el a sportpályán, ami az önkormányzat
vagyonát növeli.
Földesi Györgyné képviselő: Azt törvény írja elő, hogy a zárszámadás előtt minden gazdasági
társaságnak be kell számolni.
A júniusi ülésre településszemle tartását javasolja megtartani.
A településszemle alkalmával megtekinthetnék, hogy milyen állapotban vannak a porták, kik
azok akik nem tartják rendben, és ez zavaró a környezet számára. Az idősek, hetven éven
felüliek részére egy évben egyszer le lehetne vágni a füvet, ezzel is segíteni az időseket,
egyfajta gesztust tenni feléjük.
Több réteg van, ahova oda kellene figyelni. Erre utalt, amikor a csökkent
munkaképességűekről volt szó az Ösvény Alapítvány napirend tárgyaláskor.
Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft felszámolási eljárása automatikusan
elindult, törvényi kötelezettség, ha a Kft végelszámolója a februári ülésre eljön, megkéri,
hogy számoljon be az elmúlt három évről.
A kft anyagát a felszámoló részére összekészítették, várva a kijelölt felszámolót.
Az, hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-nek ennyi adóssága felgyűlt, az önkormányzat is
kényszerítette erre a helyzetre. Az, hogy a kft növekvő adósságcsapdába került, annak több
tényezője is volt, egyrészt jogszabályilag lecsökkentették a bevételét, és nem is engedték,
hogy további bevételhez jusson. Az önkormányzat a felelős, mert nem pótolta ki megfelelően
a működését.
Földesi Györgyné képviselő: Végzett ellenőrzést a kft-nél, és kijelenti, (büntetőjogi
felelőssége tudatában) hogy a Kft a hanyag munkavégzés miatt került ilyen helyzetbe.
Azt már megtárgyalták, amikor a kft minden hónapban 65 ezer forintot fizetett ki ügyvédnek.
Kláricz János polgármester: Ez a felszámolási eljárás során vizsgálva lesz, majd akkor a
végelszámoló megvédi az érdekeit.
A saját álláspontja nem változott. Az önkormányzat évi 6.000.000 Ft-ot nem adott oda a kftnek, illetve odaadta, kölcsönbe. Most vádolják a kft-t, hogy nem tudta visszaadni a kölcsönt.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft működése sokkal hatékonyabb volt az utóbbi időben, mint az
alakuláskori vezetés idejében. A behajtás is hatékonyabb volt. A két vezetés között radikális
változás ment végbe, átalakította az önkormányzat, négy fő foglalkoztatása helyett egy fő
ügyvezető végezte a munkát, majd a végén már óradíjban volt alkalmazásban.
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A munkatervvel kapcsolatosan szeretné kérni, hogy az EFOP-os pályázatokról szóló
beszámolót a májusi ülésre tegyék át, mert szakmai megvalósítás alatt vannak még a
pályázatok és módosítási kérelem van benyújtva március 31-ig.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolóját a februári ülésre hívják meg.
Az adóbevételekről szóló tájékoztatást a márciusi ülésre ütemezik.
A Bucsa Sport Egyesület beszámolóját április hónapra ütemezik.
A vagyongazdálkodásról szóló beszámolóban lesz szó a horgásztó bevételével kapcsolatosan.
Dr. Nagy Éva jegyző: Összefoglalva elmondta, hogy az előterjesztés szerint javasolt 2020. évi
I. félévi Munkatervben a következő változtatások hangoztak el:
A februári ülésre a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolójának beszámolóját tűzik
napirendre.
A márciusi ülésen adóbeszámoló került tervezésre.
Az áprilisi ülésen a Bucsa Sport Egyesület beszámolója lesz.
A májusi ülésen az EFOP-os pályázatokról készül beszámoló.
A júniusi ülésen határ- és településszemle kerül megtartásra.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még további észrevétel?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Képviselő-testület 2020. évi I. félévi Munkatervét elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
9/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi I. félévi Munkaterve
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi I. félévi Munkatervet az e
határozat 1. melléklete szerinti részletezéssel elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. évi I. félévi Munkaterve
FEBRUÁR
2020. február 27-én (csütörtökön) délután 13,00 órától
Bucsa és Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő testületeinek együttes ülése:
1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Csordás László polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
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2020. február 27-én (csütörtökön) délután 13,30 órától
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő testületének ülése:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési rendeletének
megalkotásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a polgármestert
megillető cafetéria-juttatásról
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
6./ BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos beszámoló
Előadó: Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló
7./ Bejelentések
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
MÁRCIUS
2020. március 26-án (csütörtökön) délután 13,00 órától Bucsa Község Önkormányzata
Képviselő- testületének ülése:
Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének
megállapításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Tájékoztatás a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi Szolgáltatási Tervéről
Előadó: Harmati Gyula intézményvezető
5./ Beszámoló az adóhatósági munkáról
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
Kiss Andrásné adóügyi főtanácsadó
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6./ Bejelentések
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ÁPRILIS
2020. április 30-án (csütörtökön) délután 13,00 órától
Bucsa és Kertészsziget Község Önkormányzatainak Képviselő-testületeinek együttes ülése
Napirendek:
1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Csordás László polgármester
2./ Egyebek
2020. április 30-án (csütörtökön) délután 13,30 órától Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletének
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés az önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása pályázaton való
részvételről
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A Bucsa Sport Egyesület munkájáról, pályázatairól szóló beszámoló
Előadó: Kláricz János elnök
6./ Bejelentések
Egyebek
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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MÁJUS
2020. május 28-án (csütörtökön) délután 13,00 órától Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Beszámoló a közrend és közbiztonság 2019. évi helyzetéről Bucsa községben
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet
érintő 2019. évben végzett munkájáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2019. évi munkájáról
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ A gazdasági társaságokról szóló beszámoló, tájékoztató
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ A 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Tájékoztatás a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszerben végzett
munkájáról
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzata EFOP-os pályázatairól
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Egyebek
Egyéb utólag javasolt napirendek: ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………
JÚNIUS
2019. június 25-én (csütörtökön) délután 13,00 órától Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi II. félévi Munkaterve
elfogadása
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2./ Bejelentések
3./ Településszemle – Határszemle
4./ Munkaebéd
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. napirendi pont: A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a 2020. évi
közbeszerzési tervet.
Az előterjesztés szerint javasolja a 2020. évi közbeszerzési tervet elfogadni.
Az előzetesen tervezett pályázatok, beruházások szerepelnek benne, a terv év közben is
bármikor módosítható.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Terve elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának a 2020. évi
közbeszerzésekről a 2015. évi CXLIII. törvény alapján összeállított 2020. évi közbeszerzési
tervét az alábbiak szerint fogadja el:

A közbeszerzés tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

uniós nyílt

Kbt. II része
szerinti
közbeszerzéses
nyilvános
eljárás

uniós nyílt

Kbt. II része
szerinti
közbeszerzéses
nyilvános

Eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható
időpontja
vagy a
szerződés
időtartama

Sor került-e
vagy sor
került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére

2020.II. negyedév

Szerződés
kötéstől
számított 540
nap.

nem

2020.I. negyedév

Szerződés
kötéstől
számított 540
nap.

nem

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
KEHOP-2.2.4-15-201500003
„Bucsa, Ecsegfalva és
Kertészsziget települések
szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztítása”
TOP-1.4.4-19-BS’-201900008
Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése
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TOP-2.1.3-16-BS1
„Bucsa belterületi
csapadékvíz-hálózat
korszerűsítése”

uniós nyílt

eljárás
Kbt. II része
szerinti
közbeszerzéses
nyilvános
eljárás
Kbt. II része
szerinti
közbeszerzéses
nyilvános
eljárás

Magyar Falvak
Program
MFP-HOR/2019.
Orvosi rendelő

uniós nyílt

III. Szolgáltatásmegrendelés

-

-

-

-

-

-

IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió

2020.II. negyedév

Szerződés
kötéstől
számított 540
nap.

nem

2020.III.
negyedév

Szerződés
kötéstől
számított 540
nap.

nem

-

-

-

-

-

-

-

-

Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Tájékoztatás a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága
mértékéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a tájékoztatást a
polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékéről.
Az előterjesztés szerint: 9 napról szól az elszámolás.
2019. évi áthozat előző jogviszonyból (2019.01.01. – 2019. 10.13.)
0 nap
Alapszabadság (39/nap/év) időarányosan 2019.10.13. – 2019.12.31.
9 nap
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékéről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János polgármester 2019 évi
szabadságának mértékéről szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
12. napirendi pont: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, a polgármester
szabadsága ütemezésének jóváhagyását.
Javasolja az előterjesztés szerinti ütemezésről szóló döntés meghozatalát.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervét
az alábbiak szerint jóváhagyja.
Szabadság kezdete
Szabadság vége
Igénybe vett napok száma
2020.03.02.
2020.03.06.
5
2020.04.20.
2020.04.24.
5
2020.05.25.
2020.05.29.
5
2020.06.15.
2020.06.26.
10
2020.07.20
2020.07.24.
5
2020.08.24.
2020.08.31.
6
2020.12.21.
2020.12.23.
3
Mindösszesen:
39
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: folyamatos
Faluházi Sándor képviselő távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 6 főről 5 főre
csökken, a szavazatok száma is 6 főről 5 főre csökken.
13. napirendi pont: Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői
piac létesítése Bucsán” elnevezésű
pályázat megvalósításához szükséges
költségnövekmény
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a Döntés a
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” elnevezésű
pályázat megvalósításához szükséges költségnövekmény benyújtásáról.
A piac költségnövekményével kapcsolatosan december hónapban már nyújtott be kérelmet az
önkormányzat a Magyar Államkincstár irányába, de ennek átszámítására, átdolgozására volt
szükség, ami a saját erő összegén módosított. Ezért szükséges újra elfogadni képviselőtestületi határozattal.
A pályázat megvalósításához szükséges vállalt önerőt a mostani új döntéssel 16.935.- Ft
összegben szükséges meghozni.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a költségnövekmény összege, és a saját erő
összege változott, tehát 4.428.340.- Ft a költségnövekmény és 16.935.- Ft a saját erő összege?
Kláricz János polgármester: Nyugtázta, hogy az elhangzott összegek vonatkozásában
szükséges a döntést meghozni.
Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a költségnövekmény határozat meghozatalával egyetért 4.428.340.- Ft a
költségnövekmény és 16.935.- Ft a saját erő összege.
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése
Bucsán” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges költségnövekményről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.1.3-15-BS1-201600025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” elnevezésű pályázat
megvalósításához nettó 4.428.340,- Ftértékben költségnövekmény támogatása iránti igénnyel
fordul a Közreműködő Szervezethez.
A lebonyolításhoz szükséges fennmaradó 16.935,- Ft-ot, mint önerőt saját költségvetése
tartaléka terhére vállalja finanszírozni.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
14./ napirendi pont: Az Allianz Életprogram szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizennegyedik napirendi pontot, az Allianz
Életprogram szerződéssel kapcsolatos tájékoztatást.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az Allianz Életprogram szerződés
megkötésének a feltételei megváltoztak és a biztosított halála esetén a kedvezményezett az
önkormányzat lehet. Eddig ez nem így volt, a biztosított választhatta ki a kedvezményezettet.
Ezek miatt a megváltozott feltételek miatt kezdeményezi a szerződés felmondását.
Fenyődi Attila képviselő: Érthető a döntés.
Földesi Györgyné képviselő: A biztosítás nem a polgármester végkielégítésére szól, a meg
nem választása esetén?
Kláricz János polgármester: Ez a biztosítás egy megtakarítási forma, amit az önkormányzat a
lejárat után visszavásárol, de az említett megváltozott feltételekkel történő megkötésnek a
maga részéről, mint biztosított nem kíván élni.
Dr. Nagy Éva jegyző: Kéri a képviselőket, hogy hozzanak erről döntést, hiszen a
megkötéséről is volt határozat, mert több módozat volt.
A szerződést az önkormányzat megkötötte, így most a megszűntetésről is szükséges döntést
hozta.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki az Allianz Hungária Biztosító Zrt-vel megkötött Allianz Életprogram szerződés
kötvényszám AHB937604736 felbontásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
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14/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat
Allianz Életprogram szerződés (AHB937604736) felmondása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy az Allianz Hungária
Biztosítóval megkötött AHB937604736 kötvényszámú szerződését 2020. február 1. napjával
felmondja.
Utasítja a Polgármestert a szerződés felmondásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
15./ napirendi pont: Lévai Ferenc telekcserével kapcsolatos megkereséséről tájékoztatás
Kláricz János polgármester: Lévai Ferenc vállalkozó telkeket szeretne cserélni az
önkormányzattal, értékegyeztetéssel. A telkekkel kapcsolatosan írásban adott be kérelmet és
térképvázlaton jelölte meg azokat a telkeket, amelyeket saját telke átadásával az
önkormányzat tulajdonában lévő telkekre szeretné cserélni.
Mivel van a telkek méretében különbség, a képviselő-testületi határozatban meghatározott
négyzetméterenkénti áron, értékegyeztetéssel megvásárolná.
Megkérdezte a képviselőket, hogy javasolják-e, hogy ezzel a telekcserével, vásárlással
foglalkozzanak?
Földesi Györgyné képviselő: Az írásban beadott kérelmet támogatja, javasolja, hogy
foglalkozzanak vele.
Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy mi a terve a telkekkel Lévai Ferencnek, milyen
hasznosítást tervez?
Kláricz János polgármester: Nyilatkoztatni fogja Lévai Ferencet a hasznosítást illetően.
Előzetesen fásításról gyümölcsfák telepítéséről tett említést.
Ha a testületi tagok elfogadják, akkor a februári ülésre előkészítteti az ügyvéddel a telkek
értékegyeztetésével az telek cseréjét, eladási árát, akkor újra napirendre tűzik.
A képviselők egybehangzóan egyetértettek.
Kláricz János polgármester: A Bucsa, Déli sor utca 9. szám alatti ingatlant a tulajdonos
gondnoka megvételre ajánlotta az önkormányzat részére.
Márki Tiborné képviselő: Az ingatlan rossz állapotban van, nem javasolja a megvásárlását.
Kláricz János polgármester: Olyan célra sem gondolhatnának, hogy egy tartósan szociális
lakás jelleggel fenntartanák az ingatlant?
Földesi Györgyné képviselő: Nem javasolja, véleménye szerint az Árpád sor utcai lakásokat
kell véglegesen rendbetenni.
Fenyődi Attila képviselő: Az Árpád sor utcát szeretné javasolja nem „utca” csak „sor”
megnevezéssel módosítani.
Szeretne a lakosoktól aláírást gyűjteni és kezdeményezni szeretné az utca megnevezését nem
„Árpádsor utca” hanem „Árpád sor” megnevezésre.
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Dr. Nagy Éva jegyző: A közterület jellegét tekintve Bucsa községben csak utcák vannak, sor
nincs. Ebből adódik, hogy az Árpádsor mint utca van nyilvántartva.
Fenyődi Attila képviselő: Ennek utána szeretne járni,
Földesi Györgyné képviselő: Néhány mondatban szeretne hozzászólni a Bejelentések
napirendhez, tájékoztatásképpen a jövőre vonatkozóan.
A Déli sor 9. szám alatti ház megvásárlását semmiképpen nem javasolja, az a véleménye,
hogy azoknak az ingatlanoknak az állapotát kell véglegesen rendbe tenni, és szociális lakássá
kialakítani, amit elkezdtek.
A decemberi testületi ülésen kérte, hogy készüljenek fel a télre, az utakat töltsék fel, de a
kőszállítás nem történt meg, nagyon kevés követ szállítottak ki az utcák terítésére.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat terített követ a Szondy utcában, az Ady
utcában, Szív utcában.
Földesi Györgyné képviselő: A Polgármester úr említette, hogy a napraforgót hány forintért
vásárolja meg az Agrár Kft, a jegyzőkönyvben 1.800.000 Ft szerepel, december 18-án
kifizette a kft az 1.188.440.- Ft-ot, így nem érti, hogy miért van 600.000 Ft különbség.
A helyi termelői piac mikor költözik a helyére?
Kláricz János polgármester: A pontos összeg: 1.188.440 Ft, és valamennyi költség is
keletkezett, mivel tisztításért a kft-nek fizetni kellett.
Földesi Györgyné képviselő: A piac költségnövekményét másodjára nyújtja be a Magyar
Államkincstárhoz az önkormányzat, ezért erről még nincs végleges döntés.
Az EFOP-os pályázatokkal kapcsolatosan a tájékoztatást az I. félévi Munkatervbe belevették.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft és a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke kezdeményezett egy
egyeztetést, letelt a három év és a végelszámolásával kapcsolatosan átcsoportosításokat kell
végezni, így ez a mondat, ami a jegyzőkönyvben szerepel nem érthető.
Kláricz János polgármester: Minden zúzottkő kiszállításra került, vannak utcák, ahova
kevesebb jutott, mint amennyi kellene.
Földesi Györgyné képviselő: Ha kiolvad a föld, ha jön a jobb idő nyomatékosan oda kell
figyelni a zúzottkővel való feltöltésre.
Kláricz János polgármester: A napraforgóval kapcsolatosan 1.080.000 Ft-ra emlékszik, de
lehet hogy nem jól emlékszik, és a szárításnak, tisztításnak is volt valamennyi költsége.
Tisztázzák, pontosítani fogja és a következő ülésre és kiállított számlát behozza
tájékoztatásul.
Földesi Györgyné képviselő: Az első napirendi pontban kellett volna elmondania, hogy a
polgármester úr nem tájékoztatta a képviselőket arról, hogy januárban miért nem volt időben
fizetése a dolgozóknak.
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Kláricz János polgármester: Erről beszéltek egymással, a képviselő-testület ülését megelőzően
szóban egyeztettek már.
Földesi Györgyné képviselő: Erre oda kell figyelni, nem rossz szándékkal mondja ezeket,
hanem olyan szándékkal teszi a hozzászólásait, hogy a problémákat meg kell oldani, nem
mindig a jóról kell beszélni. A pénzügyi helyzet nehéz.
Örömmel tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Balogh László Alapítvány már
megszűnt, de Dr. Szabó János az idén árva gyerekeket fog támogatni 120.000 Ft összegben.
Később majd meglátják, hogy lesz-e ebből rendszer.
A másik örömhír pedig az, hogy Balázs Zsolt, Majoros Zsolt zeneművészek és társaik
hálakoncertet adnak jószívvel ingyenesen Kristóf Flóra gyógykezelésével kapcsolatosan a
gyűjtés során a közösséget összetartó szolidaritás érzésének megköszönésére.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, a hálakoncerten vegyenek részt.
A bérfizetéssel kapcsolatosan valóban csúszás volt, és nem volt ilyen helyzet sok éve, az
intézményvezetők folyamatosan tájékoztatva voltak az eseményekről. Az önkormányzat
hitelkeret szerződése megkötése két hetes késésben volt.
Ez is motiválja arra, hogy az idei évben legalább egy havi bér kifizetésének a tartalékával
szeretné az évet zárni. A képviselők tájékoztatásánál fontosabbnak tartotta az
intézményvezetők tájékoztatását.
A helyi termelői piac üzemeltetésével kapcsolatosan műszaki akadály nincs, egy NAV-os
állásfoglalásra vár még abban az értelemben, hogy az üzemeltetés feltételei tisztázódjanak.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatót napirendre tűzték
februárban.
Juhász Sándor képviselő: A mozgáskorlátozottak egyesületének iroda kialakításában kérni a
mihamarabbi segítséget.
Kláricz János polgármester: A Petőfi utcai ingatlan tisztasági meszelésre, rendbetétele után
lesz lehetőség elfoglalni az egyik helyiséget, addig kéri a türelmet, és itt a községházán tud
helyet biztosítani a csoportvezetőknek.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy készüljön egy polgármesteri program az idénre
is a Bocskai utcai iskolánál nagyon beázik a tető, lássák be, hogy nagyon sok munka van.
Kláricz János polgármester: A bölcsőde pályázat nyert, a Támogatási Szerződés megkötés
folyamatban van, ha aláírják és elkezdődik a projekt az is sűrű feladatokat ró a résztvevőkre.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 17,30 órakor bezárta.
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