Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
713-2/2016. iktatószám
2. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 18-án
(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati
Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila Béla alpolgármester
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, valamint a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt Balázs Ferencnét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat, melyekhez még további napirendi
pontokat szeretne felvetetetni, melyek a következők:
18./ Tájékoztatás a 0243 és a 029/20 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
19./ Közterület használati díj csökkentésével kapcsolatos megkeresés megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
20./ Zsombok Szabolcs, Bucsa, Lehel u. 18/a. szám alatti lakos panaszos levele megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
21./ Bejelentések
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
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3./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított
14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Beszámoló a bucsai 118 (Bucsa, Kossuth u. 62. Tejcsarnok) és a bucsai 908/2, (Közösségi
Ház helyisége) ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződésekben foglalt átvevői
kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi I. félévi Munkatervének
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
9./ A polgármester Cafetéria Szabályzatának és az éves keretösszeg meghatározása
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
10./ Tájékoztatás a migráns helyzettel kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítása
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ Tájékoztatás a VÉBU Kft felszámolására irányuló intézkedések megtételéről
Előadó: Kláricz János polgármester
13./ Tájékoztatás a Bucsa Geotherm Kft ügyvezetőjének lemondásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
14./ A települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos teendőkről szóló
Előadó: Kláricz János polgármester
15./ Bucsa Község Helyi Építési Szabályzatának 2016 évi teendőivel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
16./ A folyószámla hitelkeret összegéről szóló döntés módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
17./ Egyebek
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
kiegészítése a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte
a képviselőket, hogy a kiegészített napirendi pontokat fogadják el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat a kiegészítettekkel együtt
egyhangúlag elfogadta.
1. napirendi

pont: Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetését.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gazdasági Bizottság véleményezte a 2016. évi
költségvetést.
Juhász Sándor képviselő: A költségvetés egy részletesen, érthetően összeállított anyag,
elfogadásra javasolja.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy a költségvetés
elfogadása milyen határidőkhöz kötött?
Kláricz János polgármester: A költségvetést február 15-ig kell beterjeszteni, ez az anyag
kiküldésével teljesült, ezzel a jogi határidőnek eleget tettek, a költségvetés elfogadása pedig
nem határidőhöz kötött.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a
képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetését. A Gazdasági Bizottság ülésen felmerült kérdésként az egyéb önkormányzati
feladatok ellátására vonatkozó normatíva felhasználásával volt kapcsolatos. Erre választ
kaptak a bizottság tagjai.
A gyermekek étkeztetésének ellátása, mint önkormányzati kötelező feladat témában az
intézményen kívüli étkeztetés váltott ki még a bizottság tagjaiban gondolatokat, és
beszélgetést.
A Gazdasági Bizottsági ülésen szó esett még az átvett pénzeszközökről. Említésre került a
Bucsa Sport Egyesület kölcsöne, melyet január hónapban adott meg, így szerepeltetni kell az
idei költségvetésben, illetve a BUCSA-ÉP Kft tagi kölcsönét is.
A Gazdasági Bizottság hathatósan megtárgyalta a 2016. évi költségvetést, minden tag
részletesen, mindenre kiterjedően figyelt.
Különösen figyelmet kell fordítani a költségvetés tervezésekor az irányelvekre:
„A jelenlegi és a várható gazdasági- pénzügyi helyzetben a 2016. évi gazdálkodás során
továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:
- a Bucsa Község Önkormányzat biztonságos működésének biztosítása, különös
tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra;
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások
egyensúlyára;
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes
gazdálkodást kell folytatni;
- pályázati lehetőségek maximális kihasználása.”
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Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését a maga részéről elfogadásra javasolja,
a Gazdasági Bizottság határozata alapján pedig a Képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, csak erősíteni tudja, hogy egy aktív
Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták az előterjesztést, a kintlévőség
kezelést, a bizottság kitért a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft belső ellenőrzés keretében történő
vizsgálatára. A bizottság javasolta, hogy az önkormányzat adóhatósága is kerüljön a belső
ellenőrzési területek alá, mint helyzetfeltárás.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I, Fejezet
Általános rendelkezés

1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervére.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szerve
1. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
II, Fejezet
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
891 260 000,- forint költségvetési bevétellel,
891 260 000,- forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
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3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
856 652 829,- forint költségvetési bevétellel,
891 260 000,- forint költségvetési kiadással,
- 34 607 171,- forint költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 34 607 171 Ft költségvetési
egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 36.§ (3) bekezdésében megjelölt és a törvény 3.
melléklete III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja szerinti megállapított önkormányzati
fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.

4. §
A költségvetési bevételek
(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: forintban

I.

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)

250 382 829

1. Önkormányzatok működési támogatásai

208 657 829

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről
II. Közhatalmi bevételek (B3)

41 725 000
20 540 000

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
3. Gépjárműadó

3 600 000
14 000 000
2 400 000

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság)

0
540 000

III. Működési bevételek (B4)

44 694 000

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

16 983 000
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MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)
V.

Felhalmozási bevételek (B5)

15 000 000

VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

509 053 000
0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

524 053 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)

856 652 829

VIII. Finanszírozási bevételek

34 607 171

1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

2. Maradvány igénybevétele

34 607 171

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)
(2)

332 599 829

891 260 000

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet
szerint állapítja meg.

5. §
A költségvetési kiadások

(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési és
felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: forintban

I.

Személyi juttatások (K1)

II.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

126 153 000

III. Dologi kiadás (K3)

112 475 537

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
V.

27 207 000

28 183 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

63 667 000

Működési tartalék

2 000 000

Működési kiadások összesen (K1-K5)

357 685 537

VI. Beruházások (K6)

524 947 000

Szennyvíz beruházás (KEHOP)

400 383 000
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Helyi Építési Szabályzat

6 000 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

842 000

Informatikai eszköz beszerzés (számítógép, monitor)

300 000

Pályázati önerő

15 000 000

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

102 422 000
1 905 000

VII. Felújítások (K7)
Alföldvíz Zrt értéknövelő felújítása

1 000 000

Irattár kialakítása

500 000

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás

405 000

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

0

1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

0

5. Felhalmozási tartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

526 852 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)
IX.

Finanszírozási kiadások (K9)

884 537 537
6 722 463

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés

6 722 463

2. Hitelek törlesztése

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

891 260 000

6. §
(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2,
3. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként vállalt
feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
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(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016/17/18. évi
alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §
(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá
tartozó költségvetési szerve létszámát 2016. évre együttesen 76,5 főben állapítja meg az 5.
mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 217 fő.
8. §
(1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató
mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának
részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat nincs adósság és hitelállománya.
(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
III. Fejezet
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni
a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
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(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány
rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok
egymás között átcsoportosíthatók.
(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
12. §
(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a
polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2016. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének
határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(3) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően
haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Záró rendelkezés
13. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bucsa, 2016. február 18.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2016. február 19.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
2.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről szóló határozat elfogadását.
Az előterjesztés részletesen tartalmazza a törvényi hivatkozást, ami alapján el kell fogadni ezt
a határozatot. Egyfajta éves ütemezést kell minden évben előterjeszteni.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
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Ez az előremutató önkormányzati gondolkodást hivatott határozati formába önteni, hiszen
ennek szellemében folyik a gazdálkodás.
Mivel kérdés, és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozatot.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2016-től-2019. évre szóló középtávú tervét, Magyarország
gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek,
valamint a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségek ismeretében.
Bucsa Község Önkormányzat középtávú terve 2016-2019 évekre
Adatok: ezer forintban

Megnevezés

Ssz.

Helyi adók
Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+…+08)
Felvett hitel tőketartozása/év
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Kötvénytörlesztés /év
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (10+…+13)
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint

01
02

03
04

Tárgyév
2016.
20 000

2017. év

2018. év

2019. év

20 000

20 000

20 000

540

540

540

540

35 540

20 540

20 540

20 540

15 000

05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
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3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési
szabályzatáról szóló módosított 14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadásához
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított 14/2014.(XI.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet.
Kérte a jegyző asszonyt, hogy szíveskedjen kiegészítést tenni az írásban kiadott anyaghoz.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az írásban kiadott előterjesztés alapján tájékoztatja a képviselőket,
hogy a 2016. évi kormányzat funkciók változása miatt szükséges az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítása. Az SzMSz megfelelő mellékletét kell kiegészíteni
az új kormányzati funkcióval, ami az intézményen kívüli gyermekétkeztetés.
Továbbá még egy kormányzati funkció bekerült, a vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatosan. Továbbá most került a Szervezeti és Működési Szabályzatba a képviselők
távolmaradásával kapcsolatos szabályozás. Ez a módosítás pedig szakmai segítségnyújtás
keretében került felvetésre, és most került a helyére.
Kláricz János polgármester: A módosítások az egységes szerkezetű rendeletbe beépítésre
kerülnek, és március 9-ig a kormányzati funkciók változásával kapcsolatos kérelmet be is kell
nyújtani a Magyar Államkincstárhoz.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?
Mivel több kérdés nem volt, a napirendet elfogadásra javasolta.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet
Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.
(XI.11.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 30.§ b), c), d) pontja az alábbiak
szerint módosulnak:
„b) Ha a képviselő önhibájából, előzetes bejelentés nélkül tartósan, legalább 3 hónapon túl
nem vesz részt a testületi, vagy a bizottsági ülésen, üléseken – a képviselő-testület döntése
alapján – a havi tiszteletdíj csökkentésre, vagy megvonásra kerülhet.
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c) A (b) pont szerinti tiszteletdíj csökkentésre vagy megvonásra bármely képviselő, vagy a
polgármester javaslatot tehet, melyről a képviselő-testület dönt.
d) Kötelezettségeit az b) pont alapján megszegő képviselő tiszteletdíját a képviselő-testület
legfeljebb 50 %-kal csökkentheti, ismételt megszegés esetén pedig a tiszteletdíj megvonásáról
dönthet.”
(2) Az Ör. 30.§-ának korábbi b), c) és d) megjelölésű pontjai értelem szerűen e), f), g)
megjelölésre módosulnak.
2.§.
(1) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§
(1) E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bucsa, 2016. február 18.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2016. február 19.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
1. melléklet
Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és
szakfeladatának rendje
I. Bucsa Község Önkormányzatának törzskönyvi adatai
Megnevezés:
Bucsa Község Önkormányzata
Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Működési területe:
Bucsa község közigazgatási területe
Fő tevékenység:
helyi közhatalom gyakorlása
Jogszabályi felhatalmazás: 1990. évi LXV. törvény
Vezetője:
a polgármester
Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv.
Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861
Adószáma:
15344863-2-04
KSH száma:
15344863-8411-321-04
TB. törzsszáma:
00000000071985611
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Pénzügyi körzet: 9112 Bucsa
KSH területi számjel: 0413471
Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi
OEP Kód: 1204
TEÁOR: 8411
Számlavezető pénzintézet: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai
Kirendeltsége
Bankszámla számai, megnevezése:
Költségvetési elszámolási számla:
54000117-11031215
Állami hozzájárulás számla:
54000117-11031222
Munkaügyi Központ támogatás:
54000117-11031349
Jövedéki adó beszedési számla:
54000117-11031356
Egyéb elkülönített számla (KEOP):
54000117-11031325
Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):
54000117- 11031332
Magánszemélyek kommunális adója:
54000117-11031253
Gépjárműadó:
54000117-11031239
Iparűzési adó:
54000117-11031246
Egyéb bírság beszedési számla:
54000117-11031260
Adóbírság beszedési számla:
54000117-11031277
Pótlék beszedési számla:
54000117-11031284
Egyéb idegen bevétel számla:
54000117-11031301
Termőföld bérbeadásából származó jöv: 54000117-11031291
Egyéb közhatalmi bevételek:
54000117-11031318
MVH kifizetések alszámla:
54000117-11032876
Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a
polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen
összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges.
Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.)
Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.
II. Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok
2016. március 1. napjától hatályos:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás és – működtetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
042180 Állat-egészségügy
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása , átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
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066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
076062 Település – egészségügyi feladatok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start- munkaprogram Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási minta program
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értéke
Hatásvizsgálat
Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításához
1. Társadalmi hatások
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai
nincsenek.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
4. Egészségügyi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztrációs terhek nem változtak.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következmények
A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.
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7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Bucsa, 2016. február 18.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve elfogadását.
A Gazdasági Bizottsági ülésen is említett területek, úgy mint a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft
belső ellenőrzési vizsgálata, a Napközi Otthonos Óvoda intézménynél a köznevelési
törvénynek megfelelő létszámmal való működés ellenőrzését is javasolja, mert ezzel itt is
merültek fel kérdések, szigorúan a hatékonyabb gazdálkodás jegyében. Javasolja, hogy
tekintsék át ezt a területet is, úgy mint az adókintlévőségek kezelése.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy a BUCSA-ÉP Kft gazdálkodásának vizsgálatát
ne csak három év, hanem az elmúlt öt év viszonylatában történjen.
Kláricz János polgármester: Egyetért, az elmúlt három évben bekövetkezett jogszabályi
változások hatását így fogják tudni megfelelően kimutatni.
Földesi Györgyné képviselő: Az elmúlt 5 évben volt egy ügyvezetője, és a gazdálkodás
hatékonyságára is javasolja kiterjeszteni a vizsgálatot.
A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda intézménynél a létszámmal való működés
ellenőrzését nem tartaná olyan fontosnak, de szükségesnek tartaná a közös óvoda működését,
különösan a kertészszigeti kirendeltségen a töviskesi gyerekek bejárásával, és kertészszigeti
óvoda működésével kapcsolatos vizsgálatot. A maga részéről a vizsgálatot erre fókuszálná.
Változatlanul nem érti, hogy mi köze van a bucsai óvodának a töviskesi gyerekeknek.
Nagynak találja távolságot Kertészsziget és Töviskes között.
Ha Bucsán le is csökkent az óvodások létszáma, hamarosan óvónők is mennek nyugdíjba,
megoldódik a probléma.
Kláricz János polgármester: A bejáró gyerekekre normatívát kap az önkormányzat.
Megköszönte a kiegészítést, és elfogadhatónak tartja teljes mértékben.
Kéri, ha a képviselők is elfogadják a kiegészítést, a határozati javaslatot ezek szerint fogadják
el, és kéri, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.

15

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
3/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervet az
alábbiak szerint fogadja el:
Ellenőrzés alá vont területek:
- a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft elmúlt öt éves gazdálkodásának áttekintése a jogszabályi
hatásainak vizsgálata
- a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda kertészszigeti tagintézményél (különös
tekintettel a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a gazdaságos működés
ellenőrzése
- Bucsa Község Önkormányzatánál az adókintlévőségek kezelésének, behajtások
foganatosítása ellenőrzése
Felelős: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Beszámoló a bucsai 118 (Bucsa, Kossuth u. 62. Tejcsarnok) és a
bucsai 908/2, (Közösségi Ház helyisége) ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról szóló
szerződésekben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a bucsai 118 (Bucsa, Kossuth u. 62. Tejcsarnok) és
a bucsai 908/2, (Közösségi Ház helyisége) ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról szóló
szerződésekben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
Az előterjesztés szerint javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Földesi Györgyné képviselő: Bár a megfogalmazás kissé formális, elfogadásra javasolja az
előterjesztésben foglaltakat.
Kláricz János polgármester: Megköszöni a hozzászólást.
Kért a képviselőket fogadják el a Beszámolót, melyet az önkormányzat köteles megküldeni a
Nemzeti Vagyonkezelő részére.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a bucsai 118
(Bucsa, Kossuth u. 62. Tejcsarnok) és a bucsai 908/2, (Közösségi Ház helyisége) ingatlanok
ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződésekben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről
szóló beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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4/2016.(II.18.) 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 Közösségi Házban a 17 m2
alapterületű helyiség használatával bővült a civil szervezetek és helyi közösségek rendezvényt
előkészítő tevékenysége. Ez a helyiség adott helyet a civil szervezetek részére ügyeik intézésére,
például a mozgáskorlátozottak fogadóórájának megtartására, nyugdíjas rendezvények szervezési,
előkészítési, egyeztetési munkák lefolytatására, irodai feladatok ellátására.

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: Bucsa Község 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az hatodik napirendi pontot, a Bucsa Község 2016.
évi közbeszerzési tervének elfogadását.
A közbeszerzési terv most három projekttel kapcsolatosan tartalmaz tervezett közbeszerzést.
Ez a terv év közben és a pályázatok kiteljesedésével fog alakulni, és frissülni.
Folyamatban vannak a TOP-os források kihasználásával kapcsolatos projektek összeállítása,
és azoknak a külső projektszereplőknek a felkutatása van folyamatban, akiket be tud vonni az
önkormányzat a pályázat sikeres benyújtásába.
Földesi Györgyné képviselő: Kérte, ha a projektek a pályázati anyagok kialakulnak, akkor a
Gazdasági Bizottság azokat ismerhesse meg, kapjon lehetőséget a bizottság a megtárgyalásra.
Kláricz János polgármester: Egyetért, ha a Gazdasági Bizottságnak van erre kapacitása.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a közbeszerzési tervvel kapcsolatosan kérdése?
Mivel a képviselők részéről kérdés nem vetődött fel, kérte, hogy az előterjesztésben foglalt
közbeszerzési tervet fogadják el, kézfelemeléssel szavazzanak.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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5/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve

Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
Irányadó
tárgya és mennyisége eljárásrend

az eljárás
megindításának,
Tervezett
illetve a
eljárási típus
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

szerződés
teljesítésének
várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

Sor kerül-e
vagy sor kerülte az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?

I. Árubeszerzés

-

-

-

-

-

-

Bucsa Községben
kerékpárút építése

nemzeti

Kbt. 122 §

2016. július

2016. július

nem

Bucsa Községben
csapadékvíz elvezető
rendszer építése

nemzeti

Kbt. 122 §

2016. július

2016. július

nem

nemzeti

Kbt. 122. §

2016. április

2016. április

nem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Építési beruházás

Bucsa egészségügyi
intézményeinek
fejlesztése

III. Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió
-

Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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Megérkezik Fenyődi Attila Béla alpolgármester, így a jelenlévő képviselők száma 6 főről 7
főre nő, a szavazatok száma is 6-ról 7-re emelkedik.
7. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi I. félévi
Munkatervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. évi I. félévi Munkatervét.
A munkatervet a képviselők írásban megkapták, megismerhették.
Megkérdezte, hogy a van-e valakinek kérdése, hozzászólása a Munkatervvel kapcsolatosan?
A Munkatervbe beépülésre került a civil szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatás is.
A civil szervezetek felé egyfajta érdeklődés végett is került napirendre, másrészt a civil
szervezetek részére természetbeni támogatás is nyújt az önkormányzat az utaztatásban.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a természetbeni segítségen túl ad-e az
önkormányzat anyagi segítséget a civil szervezeteknek?
Kláricz János polgármester: Sajnos nem, nincs erre most pénzeszköz elkülönítve.
Földesi Györgyné képviselő: A munkatervet átolvasta, jónak találja. Örül a Kulturális
Bizottság éves tervével kapcsolatos tájékoztatásnak, és a képviselő-testület tagjainak
beszámolási lehetőségének, ami április hónapban a közmeghallgatás keretében belül van
tervezve.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, bárki részéről ha van javaslat, téma,
tárgyalni való, kérte, hogy azt jelezzék.
Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi I. félévi
Munkatervét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
6/2016. (II.18.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi I. félévi Munkaterve
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet szerint
fogadja el Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi I. félévi
Munkatervét.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a polgármester
szabadságolási ütemtervének elfogadását.
Kéri a jegyző asszonyt, hogy szíveskedjen kiegészíteni a napirendet.
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Pap-Szabó Katalin jegyző: A polgármester szabadságának ütemezését a képviselő-testület
állapítja meg, erről kell határozatot hozni, melyet az előterjesztés szerint javasol.
Kláricz János polgármester: Bejelenti érintettségét és elmondja, hogy a szavazásnál
tartózkodik.
Kéri a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
polgármester szabadságolási ütemtervét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
7/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervét
az alábbiak szerint jóváhagyja.
Szabadság kezdete
Szabadság vége
2016.03.21.
2016.03.25.
2016.05.30.
2016.06.10.
2016.06.20.
2016.06.24.
2016.07.11.
2016.07.15.
2016.08.08.
2016.08.19.
2016.12.23.
2016.12.30
Mindösszesen:

Igénybe vett napok száma
5
10
5
5
10
5
40

Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: folyamatos
9.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a
polgármestert megillető cafetéria-juttatásról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a polgármester
Cafetéri Szabályzata elfogadását, éves keretének jóváhagyását.
Átadata a szót Pap-Szabó Katalin jegyző részére.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A polgármester Cafetéria Szabályzatát és éves keretösszegének
meghatározását az előterjesztés tartalmazza.
Jogszabályi kötelezettségnek való megfelelésről van szó. Ami a köztisztviselői kart érinti a
polgármester is azt a minimum összeget kapja, éves bruttó 200.000 Ft-ot.
Kláricz János polgármester: Bejelenti érintettségét, és elmondja, hogy tartózkodással szavaz.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a polgármester Cafetéri
Szabályzatát, éves keretösszegét jóváhagyja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
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8/2016.(II.8.) Képviselő-testületi határozat
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Bucsa Község
Polgármestere részére
1. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria juttatásának
éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg.
2. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező Cafetéria Szabályzatot.
3. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2016. évi költségvetésben a
juttatás fedezetét.
4. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az általános helyettes
alpolgármestert a Cafetéria-Szabályzat aláírására.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2016. március 31.
10. napirendi pont: Tájékoztatás a migráns helyzettel kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 10. napirendi pontot, a tájékoztatást a migráns
helyzettel kapcsolatosan.
Az előterjesztésben Dankó Béla országgyűlési képviselő úr levelét olvashatták a képviselők.
A képviselő úr által megfogalmazottakkal a maga részéről teljes mértékben egyetért a migráns
helyzet kapcsán. A kormányt támogató döntést kér a képviselő úr, ami a migráns helyzet
európai, illetve Magyarországot érintő hatásairól szól, és amiről a képviselő úr nyilatkozna.
Kéri, hogy egy politikától mentes határozatként fogadják el, bár lehet, hogy a településen
élőket, a mindennapjaikat nem érintő problémáról van szó, mégis kéri, hogy hozzon a
képviselő-testület ezzel kapcsolatosan döntést.
A híradások láttán, vagy csak végiggondolva a téma jövőre néző hatásait, úgy érzi, hogy a
nemzeti önrendelkezéssel ellentétes az, ami Európában kialakulóban van.
A kötelező kvótarendszer az ami, jelenleg bizonyos európai vezetők részéről megoldásként
megfogalmazódott ennek a problémának a kezelésére. Mint kontinens sem tudja
Magyarország kivonni magát ebből a helyzetből, de a maga részéről maximálisan támogatja
azt, hogy a nemzeti önrendelkezéssel szemben nem lehet ilyen kötelező dolgokat elfogadni. A
megoldást nehéz megmondani, megtalálni, de az egyértelmű, hogy a jelenlegi sok esetben
ellenőrizetlen tömegnek a beérkezése a lakosok, a gyerekeink biztonságát veszélyeztetik.
Ha a jelenlegi kormány így tud hatékonyan fellépni európai színtéren, akkor a
polgármestereknek és a képviselő-testületnek ezen a területen a véleményüket vállalni kell, és
határozati formába önteni, kéri, hogy tegyék ezt meg.
Faluházi Sándor képviselő: Ideológiai vitákba nem bocsátkozna, mert hosszúra nyúlhatna a
testületi ülés, de a kötelező betelepítési kvótával nem ért egyet. Ha a község felvállal, és olyan
betelepülőket befogad, akik valóban nem gazdasági, hanem háborús helyzet miatt nem tudnak
az adott helyzetben létezni, és a község lelkiismerete szerint be tud ilyet vállalni, azt meg kell
tenni, de kötelezően nem húzhatnak az országra egy számot, hogy hány embert fogadjon be.
Nem azt mondaná, hogy kevesebb bevándorlót fogadjon be az ország, mint ami kvótát
rászabnának az országra, inkább magával az elvekkel nem ért egyet.
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Mogyorósi Anikó képviselő: Mivel Magyarországon egyébként is elég sok nemzetiség él,
nem mondhatják el az országról, hogy elzárkózik bármilyen más kultúrától, más országban
élő emberek támogatásától, látszik az egyetemeken is, hogy bárhonnan jönnek emberek,
befogadja őket az ország. Az viszont elfogadhatatlan, hogy kötelezően beleszólnak abba a
szuverenitásba, ami egy országnak jár. Magyarországon bármikor, bárki érvényesítheti a
jövőre néző elképzeléseit. Aláírások gyűjtését is végezte ezzel kapcsolatosan.
Fenyődi Attila alpolgármester: A német televíziót figyelemmel kíséri, és nem látná, hogy ott
rend lenne, nem is igazán szabadna addig nyilatkozniuk, míg nincs meg a belső rend. Ott is
nagyon erős a jobb oldal, sőt a bal oldal véleményét is lehet hallani.
A magyar kormány jól fogalmazza meg a törekvését, amit így támogatni tud.
Földesi Györgyné képviselő: A képviselő-testület és a tagok kis pont ahhoz, hogy döntsön
ezzel kapcsolatosan. Eddig, amiről beszéltek, tíz napirendi pontban, nem volt politika. Ez
viszont politika.
Az országba megválasztottak 196 fő országgyűlési képviselőt, elvárná tőlük, hogy ők
döntsenek.
Ki meri azt is jelenteni, hogy a települési képviselők nem értenek ehhez. Amikor az emberi
arcokat a gyerekeket látja, nyilván sajnálat tölti el, ha képviselő úr azt kéri, hogy ezzel a
határozattal álljanak mellé, nyilván javasolja.
Kláricz János polgármester: Ha felelősségteljesen a jövő generáció figyelembe vétele mellett
kell egy vizionált döntést hozni, akkor ebben a kormányt támogatni kell. Azt, hogy
részleteiben milyen politikai aspektusa van ennek a témának, az a nagypolitikára tartozik.
Örül, a kifejtett véleményeknek.
Harmati Gyula és Juhász Sándor képviselő urak is hasonló véleménnyel voltak.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a migráns
helyzettel kapcsolatos előterjesztésben foglalt döntési javaslattal.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
9/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
A migráns helyzettel kapcsolatos döntés
Bucsa Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési
kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene
a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Az ülésről távozik Fenyődi Attila Béla alpolgármester, és Juhász Sándor képviselő, így a
jelenlévő képviselők száma 7-ről 5 főre csökken, a szavazatok száma is 7-ről 5-re
csökken.
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11. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője megbízatásának
meghosszabbítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP
Nonprofit Kft ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítását
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetőjének megbízása 2010. december 16. napjától 2015.
december 16. napjáig, 5 év időtartamig tartott. Azóta is ellátja a feladatokat Ifj. Gyarmati
Imre, de bizonyos technikai akadályok kezdenek felmerülni. Javasolja, hogy hosszabbítsák
meg az ügyvezető megbízatását.
Egy bizonyos rész megváltozott a kft által ellátott kötelező feladatok közül, a DAREH
Önkormányzati Társulás hamarosan el fog indulni, 2016. júniusáig mindenkinek ott kell
megkötni a szerződéseket. Folyamatos tárgyalások vannak. Mindaddig azonban a BUCSA-ÉP
Nonprofit Kft-t támogatni kell. Ügyvezetője megbízatását meg kell hosszabbítani.
Ifj. Gyarmati Imre vállalja az ügyvezetői feladatok ellátását.
A kft feladatai teljes mértékben ki fognak ürülni, elkerülhetetlen az a feladat, hogy végső
számadást kelljen majd adni.
Javasolja, hogy változatlan díjazással, változatlan feltételek mellett kerüljön
meghosszabbításra, díjazása a mindenkori garantált bérminimum 50 %-ához volt kötve.
2016. június 30-ig a kft működése a települési szilárd hulladék szállítása kapcsán
elengedhetetlen, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetői feladatainak ellátására továbbra is
Ifj. Gyarmati Imrét találja a legmegfelelőbbnek.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e véleményük?
Most nem 5 évre, hanem 2016. december 31. napjáig gondolja a megbízatást
meghosszabbítani.
Földesi Györgyné képviselő: A kft ügyvezetője megbízatásának ideje nem volt egyértelmű,
hogy határozott, vagy határozatlan időre szeretnék a megbízást adni.
Több önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság van, egyik társaság ügyvezetője sem
kap díjazást. Nem javasolja a díjazást a kft ügyvezetőjének a hátralévő időre.
Kláricz János polgármester: A többi önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaság esetében
nem is folyik gazdasági tevékenység, egyikben sem.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-ben jelenleg is több mint ezer ingatlan esetében folyik
számlakibocsátás, kapcsolattartás folyik a könyvelő irodával, és adósságrendezéssel
kapcsolatos tevékenységek vannak.
Az, hogy Dr. Puskás János ügyvezető le kíván mondani, és nem kért díjazást a feladatok
ellátásáért - nem vonható párhuzam.
Azért tartható ilyen alacsonyan az ügyvezető megbízási díja, mert főállásban Ifj. Gyarmati
Imre műszaki feladatokat is ellát. Ha valaki ezt főállásban látná el, biztosan nem vállalná el
ennyi pénzért. Ezen álláspontja, és javaslata mellett kitart, és ezt szeretné szavazásra is
bocsátani.
Földesi Györgyné képviselő: Nem ez a véleménye, de elfogadja a javaslatot.
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Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője: A polgármester úr kérdezte,
hogy vállalja-e az ügyvezetői feladatot. Igen vállalja, de elmondja, hogy a BUCSA-ÉP Kft-t
ahhoz hasonlítaná, amikor egy hajót lyukasan bocsátanának vízre.
Az egyik bizottsági ülésen megkérdőjelezték a feladathoz való szakértelmét. Előző
munkahelyén az az üzemegyeség, ami a felelőssége alá tartozott évente 33-34 millió forint
tiszta jövedelmet eredményezett. Azért vállalta a településen a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetői
feladatait, mert szívesen jött a községbe, a saját falujába dolgozni.
A belső ellenőrzést üdvözítően fogadja. A kft részéről is felkérte a könyvvizsgálót, hogy
nézze meg, hogy a törvényi változások miatt milyen bevétel kiesései vannak a kft-nek.
Az ügyvezetőségért a minimális bérezést szeretné kérni.
Földesi Györgyné képviselő: A könyvvizsgáló csak megállapítja az egyező eszköz és
forrásoldalt. Kéri, hogy beszéljék ezt meg, az önkormányzat is áldoz a belső ellenőrzésre, és a
kft is?
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat más körben rendelte el a vizsgálatot. Nem
gondolja, hogy gond legyen, ha két irányból is kapnának szakvéleményt.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetője: A kft azt szeretné
megvizsgáltatni, hogy mennyi a számlázási díj, mennyi a hulladék lerakói díj, mennyivel
csökkent a kft bevétele a rezsicsökkentéssel.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft
ügyvezetőjének megbízatásával kapcsolatos döntés meghozatalát.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy Ifj.
Gyarmati Imre 2016. december 31. napjáig lással el a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetői
feladatait, díjazása havonta a garantált bérminimum 50 %-a.
Bucsa Község Önkormányzat Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetőjnek megbízatásának meghosszabbítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a többségi tulajdonában álló
BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tulajdonosa a gazdasági társaság ügyvezetőjének megbízatása
meghosszabbítását javasolja, és Ifj. Gyarmati Imrét 2015. december 16. napjától
megválasztja 2016. december 31. napjáig.
Bucsa Község Önkormányzata Ifj .Gyarmati Imrével Megbízási Szerződést köt, és
mindenkori garantált bérminimum 50 %-ának megfelelő megbízási díj ellenében
megbízza a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával.
A Megbízási Szerződés megkötésére Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármestert felhatalmazza. A megbízáshoz kapcsolódó további rendelkezések a
Megbízási Szerződésben kerülnek megfogalmazásra.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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12. napirendi pont: Tájékoztatás a VÉBU Kft felszámolására irányuló intézkedések
megtételéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot a tájékoztatást a
VÉBU Kft felszámolására irányuló intézkedések megtételéről
Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy a VÉBU Kft felszámolása megindult, ezt
egyszemélyben az ügyvezető Dr. Puskás János eldönthette, és ezt meg is tette.
A tájékoztatást a képviselő-testületnek tudomásul kell vennie.
13. napirendi pont: Tájékoztatás a Bucsa Geotherm Kft ügyvezetőjének lemondásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a Bucsa
Geotherm Kft ügyvezetőjének lemondását. Dr. Puskás János ügyvezető lemondott, és a kft
többségi döntéshozatali kompetenciája van az önkormányzatnak, amennyiben egységes
álláspotot képviselnek. Ebben a cégben abba az esetben, ha nem vállalná valaki az
ügyvezetést, hibát követnének el.
A kft-nek folyamatban van egy büntetőügye, ami két-három éve tart, és a Geotherm Kft ebben
a büntetőügyben, mint sértett jelen van, így a céget képviselni kell. A kft vezetésére
ügyvezetőt kell találni.
A képviselők az elhangzottakkal egyetértettek, a Bucsa Geotherm Kft vezetésére ügyvezetőt
kell keresni.
14. napirendi pont: A települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos teendőkről szóló
döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizennegyedik napirendi pontot, a települési
szilárd hulladékszállítással kapcsolatos teendőkről szóló döntés meghozatalát.
Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése tartalmaz egy tételt, amely a BUCSAÉP Nonprofit Kft-re nyújtandó anyagi juttatásról szól.
A karcagi Nagykun Környezetvédelmi Kft egyfajta elvárást fogalmazott meg a BUCSA-ÉP
Nonprofit kft felé, amennyiben a kft az összes tartozásának a felét megtéríti, a fennmaradó
tartozásra fizetési ütemezés jöhetne létre.
A szilárd hulladék szállítása fontos, kötelezően ellátandó feladat, ennek biztosítása a
legfontosabb.
Javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a Nagykun
Környezetvédelmi Kft által felkínált lehetőséggel a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tartozását
rendezze, ehhez a kft részére az önkormányzat nyújtson anyagi segítséget.
A kft működését ez évben, június 30. napjáig biztosítani kell. Amikor a feladat kiürül, akkor
látszik majd pontosan, hogy a kft 11 millió forint követelése hogyan térhetne vissza az
önkormányzatra. Ennek a jogi oldala most még nem látszik tisztán, de később, amikor az
elszámolások megkezdődnek, akkor fogják meglátni.
Földesi Györgyné képviselő: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyvezetőjének a bérezéséről
beszéltek az előzőekben, az ügyvezetőnek ki kellett volna termelni, nagy a kinlévőség, nagy a
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kötelezettség, ez nem jó munkának az eredménye. Az ügyvezető úr elmondta, hogy az előző
munkahelyén eredményeket ért el.
Kláricz János polgármester: Ezzel kapcsolatosan csak azt tudja elmondani, hogy ez az iparág
olyan törvényi szabályozásba esett, ami nem termel profitot. Akármelyik önkormányzatot
megnézik, akár itt a környéken is, több millió forinttal ki kell pótolni a hulladékszállítási
tevékenységeket végző cégeket.
Kéri a képviselőket, hogy szíveskedjenek átgondolni, és a döntést meghozni.
Azt szeretné kérni, hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft részére 5.000.000 Ft tagi kölcsön
nyújtásáról döntsenek, annak érdekében, hogy a kft a karcagi Nagykun Környezetvédelmi Kft
részére a fennálló tartozását részben rendezni tudja, illetve fenntartható állapotban tudhassa.
Kérte, hogy a képviselők kézfelemeléssel szavazzanak.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft részére nyújtandó tagi kölcsönről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000.000 Ft, azaz öt-millió forint összegű
tagi kölcsönt nyújt a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft részére abból a célból, hogy a nonprofit
gazdasági társaság a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft irányába fennálló tartozását részben
rendezni tudja.
Továbbá Bucsa Község Önkormányzata felhatalmazza az ügyvezetőt, arra hogy a jelen
határozatban biztosított tagi kölcsön összegét meghaladó tartozásának rendezésére 2016.
december 30-ig részletfizetési megállapodást kössön a Nagykunsági Környezetvédelmi Kftvel. Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület havi rendszerességgel tájékoztatást kér a BUCSAÉP Nonprofit Kft-től a megállapodásban szereplő részletfizetések állapotáról, esetleges
beavatkozás céljából.
A pénzeszköz átadás fedezete Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
„Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” során betervezésre került.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2016. február 22.
15. napirendi pont: Bucsa Község Helyi Építési Szabályzatának 2016 évi teendőivel
kapcsolatos tájékoztatás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenötödik napirendi pontot, Bucsa Község
Helyi Építési Szabályzatának 2016. évi teendőivel kapcsolatos tájékoztatást.
Folyamatos egyeztetések folynak a már szerződött céggel, akik a rendezési tervet fogják
készíteni. A tavalyi évben a Helyi Építési Szabályzat elkészült, a szennyvíztisztító telepre az
építési engedélyt a hatóság kiadta, minden a legjobb ütemben halad.
A mostani ülésen két döntés meghozatalára van szükség, ezzel elindulna az a folyamat, ami a
település egészét, kül- és belterületét érintő Helyi Építési Szabályzat elkészítését
eredményezné.
Az egyik az, hogy a Településfejlesztési koncepció felülvizsgálatát és elfogadását a mai
naptól a jogszabályi feltételeknek megfelelő hirdetéses módozatban a koncepcióban részvevő
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személyek irányába egy felhívással kell élni. Az önkormányzat jogszabályban van erre
felhívva, de a gazdasági szereplőket, civil szervezeteket, bárkit, aki a településről úgy
gondolja, hogy kíván élni a véleményalkotási jogával, ezt biztosítani kell. Ezután fog a
testület ezzel a témával foglalkozni. Ez érvényes a település fejlesztési koncepcióra, és a
település rendezési tervre is.
A szakhatóságok újabb véleményének kikérése mellett a helyben szokásos módon
meghirdetve a legszélesebb körben be kell vonni a gazdasági érdekelteket, civil szervezeteket.
A képviselő-testület részére a Településfejlesztési Koncepciót megküldi.
Kérte a képviselőket, hogy két szavazatot szíveskedjenek meghozni.
Az első, a község Településfejlesztési Koncepciójának a felülvizsgálta.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa község
Településfejlesztési Koncepciója felülvizsgálatát és annak szélesebb körben történő
véleményezését a jogszabályban előírt formában támogatja.
Bucsa Község Önkormányzat Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Településfejlesztési Koncepciójának véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község Településfejlesztési Koncepcióját
közzétételi eljárásban véleményezésre bocsátja a gazdasági szereplők, vállalkozók, a civil
szervezetek, és a lakosság körében, helyben szokásos módon biztosítja annak megismerését és
nyilvántartásba veszi azokat, akik észrevétellel élnek. A közzétételi eljárás a döntéstől
számított 30 napig biztosított.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: A második határozatnak arról kell szólnia, hogy a településre
vonatkozó rendezési tervet is véleményezési eljárás alá kell vonni.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a
község rendezési tervét előzetes véleményezési eljárása meginduljon.
Bucsa Község Önkormányzat Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Településrendezési tervének véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes véleményezési eljárást indít a
község Településrendezési tervének elkészítése érdekében. A közzétételi eljárásban
véleményezésre bocsátja a gazdasági szereplők, vállalkozók, a civil szervezetek, és a lakosság
körében, helyben szokásos módon biztosítja annak megismerését és nyilvántartásba veszi
azokat, akik észrevétellel élnek. A közzétételi eljárás a döntéstől számított 30 napig
biztosított.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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16. napirendi pont: A folyószámla hitelkeret összegéről szóló döntés módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenhatodik napirendi pontot, a folyószámla
hitelkeret összegéről szóló döntés meghozatalát.
A Képviselő-testület a 97/2015.(XII.16.) KT határozatával az önkormányzat folyószámla
hitelkeretének megkötésére szóló felhatalmazást adta, 30.000.000 Ft összegben.
A folyószámla szerződés 20.000.000 Ft-ban került megkötésre, amely most a kérelemben
szereplő határozattal nincs összehangban.
Kérem a képviselőket, hogy a kérelemhez a testületi határozatot is módosítani szíveskedjenek.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2016. (II.18.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése megkötésével
kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2015.(XII.16.) KT határozatát
módosítja, és az önkormányzati feladatok ellátásának, az intézmények működésének
finanszírozása érdekében hozzájárul, hogy a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai
Kirendeltségétől 2016. január 1. napjától 2016. december 30. napjáig 20 millió Ft, azaz húszmillió forint folyószámlahitel kerüljön igénybevételre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés
megkötésére.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel és járulékai visszafizetését a futamidő
alatt a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő:
értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért azzal, hogy 2016. március 1-jétől a 20 millió forint folyószámla hitelkeret
szerződés további 10 millió forinttal történő emelése megtörténjen.
Ha a Fundamenta szerződésekből befolyó összegek késni fognak, és az önkormányzatnak kell
helytállni.
A képviselők egyetértettek.
Kérte a képviselőket, képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért
azzal, hogy a Bucsa Község Önkormányzat 20 millió forint folyószámla hitelkeret szerződését
10 millió forinttal megemelje.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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15/2016. (II.18.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzat 20 millió forint folyószámla hitelkeret szerződése
10 millió forinttal történő megemelésével kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati feladatok
ellátásának, az intézmények működésének finanszírozása érdekében hozzájárul, hogy a
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltségétől 2016. március 1. napjától
2016. december 30. napjáig a jelenleg fennálló 20 millió Ft folyószámla hitelkeretet 10 millió
Ft-tal.
2016. március 1-jétől az önkormányzat rendelkezésére álló hitelkeret 30 millió forint.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés
megkötésére.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel és járulékai visszafizetését a futamidő
alatt a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő:
2016. február 29.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Szabó László vállalkozó,
közismertebb nevén a „szódás” levélben fordult a képviselő-testület felé, amelyben kéri, hogy
a napi 5.000 Ft+áfa közterület használati díjat mérsékelje a testület, mivel az utak a
szennyvízberuházás miatt több utcában járhatatlanok.
A levélben foglalt kérést nem támogatja, bár a vállalkozó megállapítása az utak állapotát
illetően megállja a helyét.
Megkérdezte a képviselőket, hogy elegendőnek találja-e a testület ezt az indokot a
csökkentésre?
Mivel az önkormányzat a közterület használati díjakat tartalmazó rendeletében foglalt
díjtételek tekintetében már mérsékelte a díjat azon vállalkozóknak, akik egész évben végzik a
tevékenységüket, a vállalkozónak is csak élnie kellene ezzel. Több százezer forint helyett évi
75.000 Ft + áfa díj befizetésével egész évre teljesítette befizetési kötelezettségét.
Földesi Györgyné képviselő: Egyetért, ha a vállalkozó nem így gondolja, akkor ne jöjjön
Bucsára.
Faluházi Sándor képviselő: Már van egyfajta kedvezmény, éljen vele a vállalkozó.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a Szabó László vállalkozó kérelmét a
közterület használati díj mérséklésre vonatkozó kérelmét elutasította.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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16/2016. (II.18.) Képviselő-testületi határozat
Szabó László szeghalmi vállalkozó közterület használati díj mérséklésére vonatkozó
kérelmének megtárgyalása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó László (5520
.Szeghalom, Vörösmarty u. 21.) vállalkozó kérelmét. A vállalkozó a közterület használati
díjak mérséklését kérte, kérelmében az utak állapotára hivatkozott.
A Képviselő-testület a mozgó árusokra vonatkozó díjtételt nem kívánja csökkenteni, felhívja a
figyelmét a vállalkozónak, hogy van lehetősége éves egyösszegben történő megfizetésre, és
éljen ezzel a kedvezőbb lehetőséggel.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: A következőkben az önkormányzatnak egy új egyesületbe való
tagfelvételét javasolja. Füzesgyarmaton alakul az egyesület. Biharnagybajom, Szarvas,
Kertészsziget, Bucsa alakítják, a neve Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért Egyesület.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A Türr István Képzőközpont kialakított Füzesgyarmaton egy
intézményt, ahová képzéseket szerveznek. A közigazgatás átszervezése miatt a Türr István
Képzőközpont megszűnik, beolvad a Minisztériumba. A rendelkezésre álló források nem a
központon keresztül, hanem ilyen mikro térségi egyesületeken keresztül jutnak el a
lakosokhoz, az egyesületet önkormányzatok és magánszemélyek alkotják.
Az egyesület tagdíja önkormányzatonként 5.000 Ft / hónap, tehát évi 60.000 Ft. Kifejezetten
felnőttképzésről van szó. Ezzel szemben jelentős mennyiségű forrás jut a községbe.
A füzesgyarmati önkormányzat polgármestere kéri Bucsa Község Önkormányzatát, hogy
csatlakozzon az egyesülethez.
Kláricz János polgármester: A maga részéről támogatja az egyesülethez való csatlakozást.
Megkérdezte, van-e kérdésük a képviselőknek?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek az
egyesülethez való csatlakozással, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
Csatlakozás az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért Egyesülethez
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Bucsa Község
Önkormányzata alapító tagként belép az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért Egyesületbe,
elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti annak Alapszabályát.
1. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért
Egyesület székhelyeként a Füzesgyarmat Város Önkormányzat tulajdonában álló
(5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám alatti) ingatlant haszná1hassa, illetve
jegyeztesse be a bírósági nyilvántartásba.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza Kláricz János polgármestert az Egyesülettel
kapcsolatos dokumentumok aláírására, az Egyesületben az önkormányzat képviseletére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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A továbbiakban Zsombok Szabolcs panaszos ügye napirenddel kapcsolatosan folyt az ülés.
Megérkeztek a vendégek.
Kláricz János polgármester: A következőkben Zsombok Szabolcs, Bucsa, Lehel utca 18/a.
szám alatti lakos panaszos levelére tért át, amelyet a képviselők is megkaptak, a kivitelezőnek
és a mérnökszervezet munkatársának, valamint a jogi szakértőnek is továbbítottak.
Az ülésen megjelent Jusztin Lilla és Furák Szabolcs a Swietelsky Magyarország Kft mint a
kivitelező képviseletében, és Endrész László a mérnökszervezet munkatársa.
Elmondta, hogy a beszélgetésre azért kerül sor, mert egy lakossági észrevétel érkezett
Zsombok Szabolcs, Bucsa, Lehel utcai lakos levélben fordult a polgármesterhez, és a
képviselő-testület felé, mivel a Lehel utca járhatatlan, állapota kifogásolható.
A képviselők a projekt jelenlegi állapotáról és tájékoztatást fognak kapni. Milyen folyamatok
zajlanak jelenleg, és mikorra vizionálható ennek a nagy projektnek a vége
Az önkormányzat 2014 november hónapban a település utcáit a kivitelező részére mint
munkaterületeket átadta.
A lakos azt panaszolja, hogy a Lehel utca járhatatlan nem tud eljutni az ingatlanához, és
bizonyos feltevéseket is feltár, türelme fogytán van, bizonyos jogászi megfogalmazások is
vannak a levélben.
Most a beruházás véghajrájában kellene még tolerancia a lakosok részéről.
A levélben bírósági per is felvetődik, az önkormányzatot, mint felelőst említi a lakó, kártérítés
témában. Az azonban később derülne ki, hogy kik is a szereplői a pernek. Nem gondolja, hogy
idáig jutna ez a felvetés.
A lakótól telefonon is érkezett jelzés az utca állapotával kapcsolatosan.
A településen jelenleg másodfokoú belvízvédelmi helyzet van elrendelve. A lakos telefonon
történt jelzésére a jegyző a helyszínre iment, és a panaszkezelés megindult, mivel az esővíz
elfolyása nem volt megoldott. A kivitelező képviseletében Furák Szabolcs jelent meg,, és
nyújtott segítséget.
Kérte a jelenlévő mérnök urat, szíveskedjen tájékoztatást adni a szennyvízberuházásról és a
napirendben.
Endrész László mérnök: Először a szennyvízberuházásról adna tájékoztatást, majd rátérne a
lakó panaszára is, és a lehetséges lépésekre.
A szennyvíztisztító telep nagyon jó készültségi állapotban van, gyakorlatilag, ha a hálózatot
átadják, akkor egy próbaüzemet el lehet indítani. Ez a jelenti, hogy kipróbálják az összes
gépet, és megállapítják, hogy valóban megtisztítja-e a szennyvizet olyan állapotúra, ahogyan
az a tervben szerepel. A tisztítótelepre kiérkezett a településről a főátemelőnek a
nyomóvezetéke. Elkészült a tisztított szennyvíz elvezetése is.
A szennyvízhálózat elkészült, az öt átemelő, közülük három átemelőt már ki is próbáltak az
elmúlt időszakban, amelyek megfelelően működtek.
Azt nyilván mindenki tapasztalta, hogy a gerincvezetékről minden lakos kapott egy
tisztítónyilást a telekhatártól egy méterre, erre kell majd rákötni a házivezetéket.
Amikor elkészül a mű, akkor minősítésnek vetik alá a rendszer, azaz tartanak egy víztartási
próbát, ami arról ad számot, hogy megállapítsák, hogy a hálózat tömör.
A hálózat teljes egészében már le lett víztartási próbázva és megfelelő, vízveszteség nem volt.
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A rendszerbe nem lehet csapadékvizet fogadni, a rendszer a lakossági szennyvíz fogadására
épült.
A mostani ellenőrzés folyamán derült ki, hogy a tervekhez képest 140 méter eltérés van a
tervezett csatorna hosszhoz képest, ami nem jelentős eltérés.
Megtörtént a geodéziai felmérés is, minden csatorna hossz a megfelelő lejtéssel készült el, ez
azt jelenti, hogy a legutolsó házból is el fog folyni a szennyvíz.
A csatornahálózat harmadik minősítése a kamerázás, amit most a csapadékos időjárás miatt
nehézkes, egyes utcákba nem tudnak bemenni a vizsgálatot végző járművek.
A további folytatásról annyit tud elmondani, hogy amennyiben szárad annyit az talaj, akkor
megindulnak a kamerás vizsgálatok, ez körülbelül két hét alatt lezajlik, másik két hét alatt az
esetleges hibákat ki tudják javítani. A jó idő beálltával a műszaki átadás átvétel megtörténhet.
A Lehel utca állapota valóban tragédia, az ottani út azonban nem makadám út volt, (annak a
felépítése más összetételű) de minden utat makadám útnak neveznek, ami nem földút.
Feltehetően szórt útalap volt a Lehel utcában. Ezt az állapotot feltételezi.
Ebbe az utcába a szennyvízcsatorna hálózat az út tengelyébe lett tervezve. Amikor
megkezdődtek a munkák, akkor állapotfelvétel készült, meg lehet tekinteni ezeket a
felvételeket.
A lakosoknak elvárása az, hogy a felbontott utat megfelelő, járható állapotba állítsa vissza a
kivitelező. Ebben az utcában is így lesz.
A vezeték az utca tengelyébe volt tervezve, de megbeszélték a kivitelezővel, hogy az út szélére
helyezzék el, ezt is azért, hogy a magának az út burkolatnak legalább egy része maradjon
meg. A föld és szórt útburkolatnál azonban nagyon besározódik az út felszíne, a munka
végeztével a felső sár réteget letolják és kap az út egy szórt utat, ami nem lesz rosszabb, mint
az előző volt.
Ami problémát okoz, az az, hogy olyan munkagépek mentek be az utcákba, amelyek
összevágták az utcák, nagy kátyúk keletkeztek. Valamilyen szinten ezek az utcák most
munkaterületek.
Az összes koordinációs értekezleten elmondják, hogy a kivitelező végezze az utak
helyreállítását, de ilyen körülmények között nem tudják elvégezni, rossz az idő, a kivitelező
sem tud bemenni.
Ez az utca, amiről most beszélnek, valóban az egyik legrosszabb állapotú utca.
Amikor elkövetkezett volna az út helyreállítás ideje, akkorra rossz idő lett, nem tudták végezni
a helyreállítást, türelmet kérnek a lakosoktól. Mint a beruházás mérnöke sem engedné rá az
utakra a kivitelezőt, hogy ebben az időjárásban helyreállítást végezzen.
A már elkészült utcák jó minőségűek lettek. Úgy mint a Déli sor, Árpád sor, Nefelejcs utca.
Biztos, hogy probléma van a Lehel utcában, de egyszerűen nem lehet még elvégezni a
helyreállítást. Türelmet kérnek, így a Képviselő-testületen és a polgármester úron keresztül is.
El lesznek készítve ezek az utcák is, megfelelő jó állapot lesz ott is.
Furák Szabolcs a kivitelező képviseletében: Szeretné megerősíteni, hogy mint más településen,
Bucsán is, ahol az utcában az út tengelyébe volt tervezve a vezeték, ott kivitték az út szélére,
pont azért, hogy az úton valamennyi járható rész maradjon. Nem a kivitelezőnek volt ez
könnyebbség, hanem a lakosoknak. A Lehel utcában is így tették, de ez az utca nem tudott
megfelelően tömörödni, most tömörödik. Minden kivitelező csapatnak van itt ügyelete, gépje.
és bárkinek, bármilyen problémája van, szóljanak, megpróbálnak segíteni. Most azokat az
utcákat, amelyek a legsárosabbak nem tudják megcsinálni.
Nap mint nap felkeresik a lakosok a kéréseikkel, ha fát szeretnének bevinni az utcába, vagy
bútort, eddig még minden segítséget megadott, ha szóltak és tudott arról.
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Telefonon is felkereshetik, a számát az önkormányzat bármikor kiadja, vagy személyesen az
irodába, ha tudomása van a problémáról szíves segít. Az alvállalkozóknak is van ügyeletük, itt
vannak a gépjeik, de a mérnök sem szívesen engedi rá az utcákra, ahol ez nem lehetséges
még. Azért kezdték azokat a szélső utcákat javítani, mert ott már elvégezték kétszer kamerás
vizsgálatot. Ugyanis ha már kétszer megtörténik ez az ellenőrzés, akkor lehet az utat
helyreállítani.
A lakosok kiépítették maguknak a járdátlan oldalon lévő lakásoknál az átjárókat. Ha most
bemennének a gépekkel biztosan még nagyobb kárt tennének.
Türelmet kérnek a lakosságtól.
Kláricz János polgármester: Március 2. napjára van egy időpont amikor az EON a villamos
bekötést elvégezné mert a telepet árammal szeretnék ellátni. Amennyiben ez megtörténik,
akkor a tisztavizes próbákat elindítják, a próbaüzem márciusban el fog indulni, de szennyvíz
nélkül ez nem lehetséges. Hamarosan megindulnak azok a szórólapok, amelyek az udvaron
belüli bekötésekkel kapcsolatosak, mert egyfajta egyeztetésen ezek is már átestek.
Az emberek bizonyos szintű felháborodása érthető, az időjárás, a munka ütemezése is
kellemetlen. Már a véghajrában tartanak, türelmet kérnek, szakmai kritikákat azonban nem
tud elfogadni. Ezek egyébként folyamatosan dokumentálva vannak, a kivitelező, a mérnök felé
továbbításra kerültek és visszajelzés is érkezik. Ha panasz érkezik, az biztosan kezelve van, a
kivitelező partner a dologban.
A facebook-on induló dolgokkal nem lehet mit kezdeni. Óva int mindenkit, hogy ezen a
fórumon kezdeményezett hozzászólásokat ne kezelje ott.
A telefonon érkezett bejelentés azonnal kezelve volt. A hivatali utat, illetve annak megfelelő
eljárást be kell tartani. A panaszkezelés megtörténik. Igyekszik a hivatal ezt az utat járni.
Mindenkinek úgysem fognak tudni megfelelni.
Kéri még mindenki türelmét itt az utolsó szakaszban, ha ezen a területen zajlik a
kommunikáció. A lakosok most fognak azokkal a vállalkozókkal találkozni, akik az udvaron
belüli csatlakozásokat fogják elvégezni. Ebben a tájékoztatóban már bizonyos időpontok
lesznek jelezve, amik elegendőek lesznek ahhoz, hogy a lakosok értesüljenek a próbaüzem
idejéről.
Ezzel a konkrét esettel kapcsolatosan - amire válaszlevelet fog írni -, érkezett visszajelzés a
kivitelezőtől is, másnap érkezett a segítség, a probléma kezelve volt. Úgy érzi, hogy az
önkormányzat is megtett mindent.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a továbbiakban is tolmácsolják a lakosok jelzéseit, ha
van olyan jellegű észrevétel érkezzen be az önkormányzathoz, ha most van, azt is a kivitelező
felé jelezzék. Egyik fél sem tudja úgy kezelni a problémát, ha nincs róla tudomása.
Reméli, hogy a tavasz, az idő javulásával tompulni fog ennek a beruházásnak a
kellemetlensége. Az fog előnybe kerülni, hogy elkészült a szennyvízberuházás. Az utak
végleges helyreállításával egy jó minőségű, járható utat kapnak a lakosok. Nagy átka ezeknek
a szórt utaknak a csapadék, a nagy autó, a sár, mert azzal kihordják az út egy részét. Reméli,
hogy a későbbiekben még arra is lesz lehetőség, hogy olyan útburkolattal lássak el az utcákat,
amelyek tartósabbak.
Még egy jelzést szeretne tolmácsolni, mert érkezett olyan kérdés, hogy miért nem süllyeszti
vissza az önkormányzat az utakat abba mélysége, ahol eddig voltak. Erre azért nem kerül sor,
mert az eddig az útban lévő, behordott útalapot ha kiszednék ugyanoda jutnának, ahonnan
valamikor elkezdték, most azonban a behordott útalap taposódik, tömörödik és most is benne
van utakban. Közfoglalkoztatási programban van arra a feladatra elkülönítve, hogy
mindenkinek a lakáshoz való átjárását meg fogják oldani, erre áldozni fog az önkormányzat.
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Reméli, hogy minden lakosnak megfelelő átjárást is tudnak biztosítani, hiszen járdás és
járdátlan oldalak vannak. Mindkettőnek van előnye, és hátránya is.
Kéthetente van projektértekezlet, ahol megbeszélést tartanak a projekt menetéről, egyéb
kérdésekről.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés a jelenlévő kivitelezőhöz?
Mogyorósi Anikó képviselő: Fontosnak tartja, hogy a mentő, a betegszállító meg tudja
közelíteni azokat a lakásokat, ahol arra szükség van, ilyen vád se érje az önkormányzatot.
A helyi TÜZÉP megközelítés is akadálya ütközik. Kéri, hogy ezt is nézzék meg.
Furák Szabolcs a kivitelező képviseletében: Mindenben megpróbálnak segíteni, ahol
szükséges azonnal, vagy másnap géppel. Jött kérés boltoktól áruszállítással, lakostól
bútorszállítással kapcsolatosan.
Harmati Gyula képviselő: Szeretné kérni, hogy annak ellenére, hogy a probléma megoldódott,
írásban válaszoljanak a panaszra.
Kláricz János polgármester: A testületi ülésre vártak, illetve a válaszlevéllel addig
szeretnének várni, amíg a jogi képviselő is kifejti válaszát a panaszos levélben foglalt jogi
kérdésekben. A jogász február24-ig távol lesz, azt követően kerül sor a válaszadásra.
Harmati Gyula képviselő: Bármelyik utcában, bármelyik lakos megfogalmazhatott volna ilyen
panaszos levelet. Megkérdezte, hogy a Dózsa György utcával mi fog történni, ott is nagyon
leromlott az út minősége.
A Kossuth utcán a gesztenyefák alatt még földhalmok vannak, azokkal mi lesz?
Furák Szabolcs a kivitelező képviseletében: A földhalmok elhordása időjárás függő,
tudomásuk van ezekről. Amíg nem javul az idő, addig nem engedik rá a földpadkákra a
gépeket. A beruházás végén mindenhol terveznek egy durva és egy finom tereprendezést. Ezt
az egész településen el fogják végezni, ezeket a kisebb hibákat is orvosolni fogják. Most
nagyobb kárt okoznának, ha rámennének a gépek a terepre.
Harmati Gyula képviselő: Van még néhány utcanévtábla, ami ki lett döntve, azokkal mi lesz?
Kláricz János polgármester: Van egy hibalista, a település egész területét bejárták, felmérték
azokat a hibákat, süllyedéseket, visszatölteni szükséges területeket, sérült, kidöntött
utcamévtáblákat, stb. Kimondottan ezeknek a területeknek a helyreállítása lesz majd a
legfontosabb a későbbiekben.
Biztosan állítja, hogy a vita és felháborodás helyett a türelem kell még, hogy előtérbe
kerüljön.
Endrész László mérnök: Azt kérné a képviselő-testülettől, hogy a köztudatban terjesszék azt,
hogy a jelenleg minősíthetetlen út alatt van egy jó minőségű csatornahálózat.
Furák Szabolcs a kivitelező képviseletében: Minden házibekötést is meg fognak nézni, és át
fognak venni, minden hiba fel lesz véve, mindent kezelni fognak, ami jelentős lépés lesz.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

34

Megköszönte a kivitelező és a mérnök tájékoztatását.
Távozott az ülésről Jusztin Lilla, Furák Szabolcs, és Endrész László.
Kláricz János polgármester: A válasz megfogalmazásához a projekt jogi képviselőjét is
felkérik, mivel a projekttel kapcsolatosan is vetődött fel észrevétel. Ilyen komoly méretű
beruházásnál a jogi kérdésekben úgy gondolja, hogy ne az önkormányzat adjon választ,
hanem a jogi képviselő.
Földesi Györgyné képviselő: Meg kell érteni a lakosságot is, a panaszost is, mert a
tűrőképességük határán vannak. Kéri, hogy nagyon elegáns választ adjon a polgármester úr.
Nap mint nap megállítják, mint képviselőt – az utcán, felkeresik otthon, de a lakosokban
igazuk van.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Türelemre kell a lakosokat kérni, más településeken a
szennyvízberuházás ugyanezzel járt, ugyanilyen volt a község.
Az ügyet azonban nem a facebook-on kell kezelni.
Ha a képviselőt megállítják és panasz hangzik el, azt kéri, hogy továbbítsa a képviselő az
önkormányzat, vagy a kivitelező felé.
Földesi Györgyné képviselő: A közmeghallgatás összehívását is azért kezdeményezte, hogy a
lakosok elmondhassák panaszaikat, észrevételeiket. Sokan azonban nem jöttek el a fórumra.
Nem használták ki a lehetőséget.
Kláricz János polgármester: Megköszönte, hogy egységes az álláspont, azt, hogy a képviselők
egyetértenek azzal, hogy türelemre kell most még kérni a lakosokat.
Egy dolgot azonban szeretne leszögezni, azt, hogy a szerepköröket tisztázni kell. 2014.
november 23. napjától az utak munkaterületként át vannak adva a kivitelezőnek. Amikor a
panaszos kérésére az árkot rendbe tették, és az úttal kapcsolatosan már a kivitelezővel együtt
dolgoztak. Ha az adott panaszos ezt nem érti meg, és mégis jogi útra terelődik az ügy, nem
szeretné, hogy az önkormányzat ezért bármilyen összeget is kifizetne. Nem feltétlenül az
önkormányzat volt ebben a problémában a kompetens, hanem a kivitelező is, együtt.
A problémát a kivitelező megnyugtatóan kezelte, és a későbbiekben is kezelni fogja.
Földesi Györgyné képviselő: Az egész beruházási konstrukciónak a menete nem volt jó. A
kivitelezés lassan haladt a nyáron.
Kláricz János polgármester: A projektnek nagyon sok szereplője van, azoknak együtt kell
dolgozni, összehangoltan, sokszor egymás mellett, egymást segítve.
A panaszos levélre a választ megértően, és a panaszt elfogadóan fogja megválaszolni. A
képviselő-testület egységes álláspontját fogja tolmácsolni, azt, hogy jelenleg nem tud mást
tenni az önkormányzat, és a kivitelező, minthogy az időjárás függvényében ütemezi az utak
javítását, helyreállítását.
Megköszönte a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat.
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Távozik az ülésről Harmati Gyula képviselő és a jelenlévő képviselők száma 5-ről 4-re
csökken, és a szavazatok száma is 5-ről 4-re változik.
Bejelentések napirendi pont:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az új háziorvos Dr. Opauszki Mihály érkezik az ülésre, és
bemutatkozik.
Dr. Opauszki Mihály háziorvos: Elmondta, hogy Székkutasról érkezett, általános iskolai
tanulmányait ott helyben, középiskolai tanulmányait Hódmezővásárhelyen végezte.
Elsőre nem sikerült az orvosi egyetemre bekerülni, egy évet sürgősségi osztályon dolgozott,
majd a következő évben sikeres felvételt nyert Szegedre az orvosi egyetemre. A diploma
megszerzése után dolgozott ügyeleten diszpécserként, majd Orosházán kórházban, később
Szentesen kórházban.
A tavalyi évben szakvizsgázott belgyógyász szakorvosként, központi orvosi ügyeleten is
dolgozott.
Február 1-jétől dolgozik Bucsán háziorvosként. Úgy érzi, hogy háziorvosként jobban
megbecsülik a belgyógyász orvost. Reméli, hogy sikerül beilleszkedni és a község lakosaival
jó kapcsolatot kialakítani.
Faluházi Sándor képviselő: Reméli, hogy jól fogja magát érezni a településen, és hosszasan
fog Bucsán háziorvosként dolgozni.
Mogyorósi Anikó képviselő: Faluhelyen hálásak az emberek, családtagnak tekintik a
háziorvost, megtesznek mindent a jó kapcsolat reményében. Reméli, hogy kölcsönösen jól fog
minden kialakulni.
Kláricz János polgármester: A doktor úr jogi státusza jelenleg még helyettesítő háziorvos.
Folyamatban van az OALI-val egy szerződéskötés, mivel belgyógyász szakvizsgáját ki kell
egészíteni a háziorvosi szakvizsgával.
Jelenleg még a Kossuth tér 5. szám alatti ingatlanban lakik, hosszabb távon a Kossuth u. 2/a.
szám alatti szolgálati lakásban szeretne helyet foglalni.
A két háziorvos személyes találkozását is most szervezi, hogy egyfajta partnerség alakuljon
ki. Reméli, hogy az egymás helyettesítésével kapcsolatosan is előre lépés fog történni. Doktor
úr sokat dolgozik, terhelhető, keresi a munkát. Egyfajta informálódás is elindult Kertészsziget
község irányába is a háziorvosi ellátás vállalásában.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Megkérdezte, hogy min múlik az, hogy Kertészszigetet melyik
másik település háziorvosa látja el?
Kláricz János polgármester: Képviselő-testületi döntésen múlik, illetve sok más körülményt is
figyelembe kellett venni.
Földesi Györgyné képviselő: Mivel régen csak egy háziorvosi körzet volt Bucsán, és a
település lélekszáma is több volt, túl sok volt a beteg, így eleve szóba sem jöhetett a
háziorvosnak másik település, hiszen nagyon sokat dolgozott, és még ügyeleti rendszer sem
volt megoldott.
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Dr.Opauszki Mihály háziorvos: Az ügyeleti rendszer megoldása nagy előrelépés volt.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükséges döntést hozni Dr.
Opauszki Mihály háziorvos megbízásáról a Bucsa, I. sz. háziorvosi körzet feladatainak
ellátásával kapcsolatosan.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a
Bucsa I. sz. háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásával Dr. Opauszki Mihály
háziorvost bízza meg az önkormányzat.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
18/2016. (II.18.) Képviselő-testületi határozat
Dr. Opauszki Mihály megbízása
a Bucsa I. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátásával
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezően ellátandó háziorvosi feladatok
ellátásával Bucsa község I. sz. Háziorvosi körzetének ellátásával Dr. Opauszki Mihályt bízza
meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a megbízási szerződés
megkötésével kapcsolatos feladatok ellátásával.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükséges még egy döntés
meghozatala, amely annak a szerződésnek a jóváhagyásáról szól, amelyet Bucsa Község
Önkormányzata az OALI-val köt meg..
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a
Bucsa Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kössön az Országos
Alapellátási Intézett. Dr. Opauszki Mihály háziorvosi szakvizsgájának megszerzése
érdekében.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
19/2016. (II.18.) Képviselő-testületi határozat
Együttműködési Megállapodás Bucsa Község Önkormányzata és az Országos
Alapellátási Intézmény között
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Együttműködési Megállapodást köt az
Országos Alapellátási Intézettel Dr. Opauszki Mihály háziorvosi szakvizsgája megszerzésével
kapcsolatosan.
A képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert az Együttműködési
megállapodás megkötésével kapcsolatos feladatok ellátásával.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Opauszki Mihály háziorvos távozik az ülésről.
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Kláricz János polgármester: Tájékoztatta képviselőket, az önkormányzat tulajdonát képező
0243 hrsz-ú földterület, valamint a 029/20 hrsz-ú földterület bérletéről.
A 0243 helyrajzi számú földterület bérlete év végén járt volna le, a 029/20 helyrajzi számú
területé pedig most februárban.
Elmondta, hogy a 029/20 helyrajzi számú földterületnél jogszabályi lehetőség van arra, hogy
a területre szóló szerződést ugyanezzel a bérlővel a későbbiekben is megkösse az
önkormányzat. Ez is meg is történt.
A 0243 helyrajzi számú terület bérletét azonban hamarabb fel kellett bontani, mivel az ipari
kender termesztésen belül az önkormányzat fogja használni a területet.
A március 2-án megkötésre kerülő hatósági szerződés megkötésekor már a bérleti
szerződésnek nem lehet fennállnia, arra a részre, amit az önkormányzat fog használni.
A 029/20 helyrajzi számú terület bérlete a mindenkori földalapi támogatás összegével
megegyező összeg, évenként.
A jogszabály lehetőséget biztosított a másik terület bérletének meghosszabbítása, és úgy
gondolja, hogy a bérleti díj összege a lehető lekedvezőbb.
Az elmúlt 5 éves bérleti szerződés a környék egyik legjobb bérleti konstrukciója volt.
Tájékoztatásul kívánta elmondani, kéri a képviselőket, az elhangzottakat szíveskedjenek
tudomásul venni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
20/2016. (II.18.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás földbérletekkel kapcsolatban
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Bucsa 029/20
helyrajzi számú Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanra a korábbi
bérlővel kösse meg a polgármester az önkormányzat nevében a haszonbérleti szerződést.
A bucsai 0243 helyrajzi számú ingatlan bérlőjével a haszonbérleti szerződést az
önkormányzat nevében a polgármester a haszonbérleti szerződést a lejártánál korábban
felmondta, mivel a területet az önkormányzat a közmunkaprogram keretében ipari kender
termesztésére fogja hasznosítani.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselők szíves hozzászólásait.
Faluházi Sándor képviselő: Szeretné jelezni, hogy a Baross utca legvégén lévő mélyedés még
mindig nem lett megszüntetve. Javasolta, hogy amikor ott zajlik a beruházás és marad ki föld,
azt hordják oda, azzal megszűnne a mélyedés is és pénzbe se került volna? A műszaki előadó
azt mondta, hogy lesz pénz illegális hulladék lerakás megszüntetésére. Kéri, hogy tegyenek
ezirányba lépéseket.
Kláricz János polgármester: A problémát jelezni fogja a műszaki munkatársaknak.
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Földesi Györgyné képviselő: A földhordással kapcsolatosan az a kérdése, hogy adhattak-e el a
munkások földet a lakosoknak? Azt a szennyvízgödröt, amit valamikor kiástak, be kell majd
tölteni.
Kláricz János polgármester: Van egy nagyobb mennyiség föld bedepózva az Agrár Kft-nél. A
föld eladással kapcsolatosan a válasza az, hogy elvileg nem adhattak volna el, de
gyakorlatilag megtették.
Földesi Györgyné képviselő: Ez így nem helyes. Akkor tehettek volna mindenkinek az
udvarára egy kocsi földet.
Faluházi Sándor képviselő: Készíthettek volna egy felmérést ahhoz, hogy ki kér a kimaradt
földből.
Földesi Györgyné képviselő: A szelektív hulladékgyűjtők állapotát továbbra is rendetlennek
tartja. Ugyanez vonatkozik az önkormányzat udvarára, kéri hogy tegyenek rendet. Az
önkormányzat autói se tudnak beparkolni. Ne az utcán álljon az önkormányzat kisbusza.
Kláricz János polgármester: A beruházás végén fognak tudni rendet tenni, az udvaron, és
máshol is.
Földesi Györgyné képviselő: Az önkormányzat folyosóján nem tartja helyesnek a
kávéautomatát. Nem fizetnek bérleti díjat, a gépnek víz és áramfogyasztása van.
Az önkormányzat épületének méltósága van.
Az önkormányzat udvarán nagyon sok bontott anyag van, javasolja, hogy gondolkodjanak el
rajta, hogy mit csináljanak vele. Embereken segítsenek, vagy adják el?
Lehet hallani, vannak akik nem fizetnek érte, csak úgy „suttyomban” visznek el belőle.
Kláricz János polgármester: Kéri, hogy ilyen ne hangozzék el, mit jelent az, hogy
„suttyomban”. Nem lehet ilyet kijelenteni.
Földesi Györgyné képviselő: Azért kérdezi, mert tőle is, mint képviselőtől ezt kérdezik.
Mogyorósi Anikó képviselő: A szociális bizottság azoknak a kérelmezőknek, akik nem
jogosultak pénzbeli támogatásra, úgy segítenek, hogy fát a juttatnak, természetbeni
juttatásként.
Sajnos ha emberek valamiről valamit nem tudnak, akkor kitalálnak valamit, szeretik
felduzzasztani azt amit gondolnak, vagy látnak. Szeretnek a más dolgával foglalkozni.
A bizottság tagjait sajnos trágár megjegyzésekkel is illetik.
Földesi Györgyné képviselő: Kellett volna a helyi vállalkozók részére egy újévi köszöntést
tartani, már erről lemaradtak, de kellenek az ilyen kapcsolatok, szeretné jövőre ezt javasolni.
Beszélgettek az utcai árus részére történő tarifa csökkentéséről. A piaci árusok is elég rossz
helyzetben vannak, akár ők is kérhetnék, hogy ne fizessenek, amíg ilyen rossz a helyzet.
Az OTP Bank automata kihelyezését a továbbiakban is javasolja. Kéri, hogy tegyen meg
mindent a polgármester úr az automata kihelyezésével kapcsolatosan.
Nem volt rossz dolog, hogy kezdeményezték a szennyvízcsatorna hozzájárulási díj
visszafizetését, máshol útra költötték és nem volt jó az ügy kimenetele. Lehetett volna az a
döntés, hogy ne kelljen egyáltalán fizetni hozzájárulást.
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2016 évben díszpolgári cím adományozására javasolja Dr. Serester Zoltánt. A rendelet szerint
a képviselő szóban is tehet javaslatot díszpolgári cím adományozására. A lakosság részéről
írásban kell javaslatot tenni.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A költségvetést most fogadták el, de nem volt ilyen célra
előirányzat, azonban lehet ilyen célra elkülöníteni, és előirányzatot alakítani.
Kláricz János polgármester: A Kulturális Bizottság megvitatja, nem gondolja, hogy ennek
pénzügyi akadálya lenne.
Földesi Györgyné képviselő: A tavalyi évben is tett három személyre javaslatot, de nem
történt semmi a Kulturális Bizottság nem tárgyalta meg a témát. Szeretné, ha most nem így
lenne.
Kláricz János polgármester: A Kulturális Bizottság napirendre fogja tűzni a javaslatot.
A szelektív hulladékszigetekkel kapcsolatosan felhívja a figyelmet, többször kell szállítani,
üríteni.
Az elhangzott észrevételeket tudomásul veszi.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy jelenleg folyamatban van az
önkormányzat és egy magánszemély között egy kártérítési per.
Két magánszemély között külterületi ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés került
kifüggesztésre. A hirdetményre egy magánszemély jognyilatkozatot tett, melyekről
hiányoztak a jegyzői rájegyzéseket, ezért azokat a földhivatal nem tudta figyelembe venni, az
elővásárlási joga nem tudott érvényesülni a jognyilatkozatot tévőnek, ezért az kártérítési pert
indított a jegyző ellen. A jegyző mögött nincs intézményi háttér, ezért az önkormányzat az
anyagi felelős.
A bíró jelenleg megegyezési státuszba helyezte az ügyet.
Kérné a képviselőket, hogy értsenek egyet azzal, hogy a képviselő-testület kéri, hogy az
eljárás lefolytatásának eredményeként legyen kimondva, hogy az önkormányzat milyen
összegű kártérítést fizessen.
Földesi Györgyné képviselő: Ha peres ügyről van szó, egyetért, hogy menjen a maga útján az
ügy.
A képviselők egybehangzóan egyetértettek.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfeltartással szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
21/2016.(II.18.) Képviselő-testületi határozat
Felhatalmazás önkormányzati kártérítési ügyben
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a polgármester egyeztetése
helyett a kártérítési ügyben a bírósági eljárás eredménye állapítsa meg a kártérítés összegét.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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Kláricz János polgármester: A nyilvános ülés véget ért, több napirendi pont nincs.
A következőkben zárt ülésre kerül sor.
Megköszönte a képviselők nyilvános ülésen való aktív részvételét, és az ülést 17,00 órakor
bezárta.
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