Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
530-2/2016. iktatószám
2. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-én
(szerdán) déli 12,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi
Sándor, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradt: Földesi Györgyné képviselő
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin jegyzőt.
Elmondta, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívásának a jogi alapjai megvannak. A
Szervezeti és Működési Szabályzat nem zárja ki, hogy telefonon rövid úton történjen meg az
értesítés. Egy képviselőt nem sikerült sajnos elérni, de a testület így is határozatképes.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. A
határozathozatalban részt vesz 6 fő.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontot:
1./ Döntés a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tulajdonát képező DETK 115 típusú szippantó tartály
adás-vétele ügyében
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan
kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket a napirendi pontokat fogadják el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Döntés a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tulajdonát képező DETK szippantó
tartály adás-vétele ügyében
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendkívüli ülés összehívását az
indokolta, hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft. végelszámolása zajlik, a kft-nek a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé fennálló tartozásából 650.000 Ft végrehajtással
érintett, melyre a NAV értesítése alapján foglalási jegyzőkönyv készült.
A NAV értesítése szerint a holnapi napon trélerrel szállítják el a szippantó tartályt a NAV
békéscsabai telephelyére, ami további költségeket generálna.
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Jelenleg dr. Szabó Miklós ügyvéd készíti elő a kft vagyonelemeire az adásvételi szerződéseket,
melyekkel az önkormányzat tulajdonába fognak kerülni az eszközök és részben vagy egészben
tudják fedezni a kft tartozásait.
Ha viszont most nem állítják meg a most előterjesztett folyamatot, akkor egy olyan szituáció
fog kialakulni, ami azt jelenti, hogy csak többlet költségekkel lehet majd az eszközökhöz
hozzájutni.
Továbbá a szippantó tartályt az önkormányzatnak heti szinten használni kell. Ügyvéd úrral
megtörtént az egyeztetés arról, hogy mi történik abban esetben, ha csak a szippantó tartályra
vonatkozóan előkészít az önkormányzat egy megállapodást egy adás-vételi szerződés
formájában, aminek része lesz az, hogy az önkormányzat 650.000 Ft-ot, mint foglalót
készpénzben kifizet, a fennmaradó rész pedig már a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft adósságából
kerül törlesztésre.
Ugyanezt a megállapodást kell előkészíteni a traktorra is.
A kukás autóra egy megállapodás van folyamatban a karcagi kft-vel, de ettől függetlenül a
650.000 forint folyószámlán történő rendelkezésre állásnak meg kell lennie ahhoz, hogy meg
lehessen állítani az előterjesztésben foglalt a folyamatot.
Azért tartja fontosnak a testület-tájékoztatását, mert már nem cél a kft támogatása, viszont a
további többlet költségekkel való terhelést is el kell kerülni.
Ettől a 650.000 forinttól eltekintve is a végelszámolást, végelszámolásként végig kell vinni,
elkerülve, azt hogy felszámolásba csapjon át.
Összegezve arra lenne szükség, hogy kapjon az önkormányzat a képviselő-testülettől egy
határozatban foglalt felhatalmazást arra, hogy a szippantó tartályra egy adásvételi megállapodás
megkötését kezdeményezze a Kft-vel, ami két részből áll. Egyrészt a becsült értékének a
650.000 forintos készpénzen felül, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft adósság állományának a
csökkentésére lenne fordítva, a 650.000 Ft feletti összeg és ugyan így már zajlik a traktor
tulajdonba adása is. Annál is inkább érdekes ez, mert jelenleg nincs olyan kintlévőség vagy
egyéb követelés a kft irányába, ami tovább generálná, további vagyonelemek lefoglalásra
kerülnének. De már most folyamatában elindítjuk, hogy a kft tulajdonában lévő tetemesebb
vagyonelemek az önkormányzat tulajdonába kerüljenek.
Kérte a képviselők véleményét, hozzászólásait:
Faluházi Sándor képviselő: Nyilván nem egy nagy öröm, hogy igazából bele kell, hogy szálljon
anyagilag az önkormányzat ezekbe a dolgokba. Viszont ezzel csökken az értéke a szippantó
autónak, hiszen ezzel az értékkel csökkentetten lesz felénk elszámolva.
Kláricz János polgármester: Ez így van.
Faluházi Sándor képviselő: Azt, hogy még többlet költségek keletkezzenek az által, hogy ezek
az eszközök visszakerüljenek, az meg még nagyobb veszteség lenne, mert a szippantó tartály
az eredeti becsült értékén kerül az önkormányzathoz, tehát ezen akkor nem veszítenének.
Kláricz János polgármester: A kft decemberig végezte a többlet szolgáltatást a karcagi kft
helyett, amely szolgáltatás csökkentette a kft adósságát, valamint a kukás autó, az teljes
mértékben kötelezettség mentesíti a Kft-t feléjük, ami 3-4 millió forint között van
Faluházis Sándor képviselő: A 650.000 Ft megfizetésével a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft a NAV
felé nem fog tartozni.
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Kláricz János polgármester: A NAV nem aggódott ezen egy percet sem, mert az látja, hogy heti
rendszerességgel több tíz ezer forinttal csökken a számlára tett inkasszó összege, hiszen Ő maga
a behajtó is. Náluk ez nem volt kérdéses.
A Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatallal nincs mód részletfizetési
megállapodásra, telefonos kontaktban van az önkormányzat a főigazgató úrral aki elmondta,
hogy azonnal leállítják a követelésüket, ha az utalás elindult.
Fenyődi Attila alpolgármester: Egyetért azzal, hogy a gépet ne vigyék el, hiszen akkor több
száz ezer forint mínuszt jelent a folyamat.
Kláricz János polgármester: Úgy látja, hogy a képviselők a problémát megértették, és úgy érzi,
hogy kellő magyarázatot kaptak ahhoz, hogy szavazzanak.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás,
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyet ért azzal, hogy a DETK típusú szippantó tartályt az
önkormányzat megvásárolja
Pap-Szabó Katalin jegyző: Emlékezteti a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a döntés
meghozatalánál legyenek figyelemmel, arra, hogy az önkormányzatnak jelenleg még nincs
elfogadott költségvetése. A gazdasági bizottság a költségvetési rendeletet tervezetét bizottsági
ülésen már megismerte és azt elfogadásra javasolja a testületnek. De az eszköz megvásárlásnál
mindenképp szükséges megjelölni, hogy milyen forrásból kívánja az önkormányzat azt
megvásárolni.
Kláricz János polgármester: Ezzel tisztában van, a testület csak a jövő héten fogja a
költségvetést tárgyalni, de a helyzet súlyára való tekintettel azt javasolja, hogy a 2017. évre
tervezett pályázati önerő terhére kerüljön az eszköz megvételre és később ezt az átcsoportosítást
előirányzati szinten vezessék át.
Megkéri a testület tagjait, hogy aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a tartályos eszköz
megvásárlást oly módon, hogy az 1.5000.000 Ft-ból 650.000 Ft-ot az önkormányzat 2017.
02.15 napján átutal a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft részére, az szavazzon.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
6/2017.(II.15) Képviselő-testületi határozat
Döntés a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tulajdonát képező DETK 115 típusú szippantó
tartály adás-vétele ügyében
Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülte adás-vételi szerződés alapján
megvásárolja a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 1.500.000 forint értékű
DETK 115 típusú szippantó tartályt.
Bucsa Község Önkormányzata a vételárból 650.000 forint összeget előleg jogcímen
2017.02.15. napján átutal a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft. Szeghalom és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 54000117-11031583-00000000 számú számlájára.
A vételárból fennmaradó 850.000 forint összeg a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-nek a Bucsa
Község Önkormányzata irányában fennálló tartozásából kerül jóváírásra.
A képviselő-testület a 650.000 forint előleg fedezetét a Bucsa Község Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséből a 2017.évi pályázati önerő terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza dr. Szabó Miklós ügyvédet az adás-vételi szerződés
elkészítésével és felhatalmazza Kláricz János polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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Kláricz János polgármester: Az önkormányzat a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft részére az elmúlt
években a többször nyújtott tagi kölcsönt.
A kft az önkormányzat kötelezően ellátandó közfeladatát végezte. Egyértelműen gazdaságilag
deficitbe volt jogszabályok által taszítva. Ha nem ennek a kft-nek, akkor ezt egy másik cégnek,
de ki kellett volna fizetni.
A kft a vagyoni elemeiben az önkormányzat felé 100%-ban helyt tud állni. Van egy traktorja
van egy szippantója van némi irodai felszerelése és ami kézpénzbe fordítható az több mint 6
millió forint behajtható követelés. Ha most piaci alapon kezdenék értékesíteni
engedményezéssel, akkor ott 10-20-30% os értéket adnának érte vagy még annyit sem.
Faluházi Sándor képviselő: A tagi kölcsön ezzel az engedményezéssel akkor vissza is jön.
Kláricz János polgármester: Csak ami a kft követeléseiben van.
Fenyődi Attila alpolgármester: Ezek a követelések nem egyszerre, hanem apródonként fognak
az önkormányzatnak megtérülni.
Kláricz János polgármester: - Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?
Mogyorósi Anikó képviselő Reméli, hogy nem lesz több ilyen azonnali intézkedést igénylő
téma.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a képviselők rendkívüli ülésen való megjelenését, és
az ülést 12 óra 15 perckor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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