Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
203-20/2011. iktatószám
20. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én
(szerdán) délután 14,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula, Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettest.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzatának az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
települések támogatására benyújtott pályázata hiánypótlása utáni döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Pályázat benyújtása a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás
igénylésére
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bucsa Geotherm Kft-ben lévő tulajdon
részének értékesítési szándékáról, valamint tulajdonosi hozzájárulás a BUCSA-ÉP Kft részére
a Bucsa Geotherm Kft-ben lévő tulajdonrésze értékesítéséhez
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a kiadott napirendi pontokat elfogadja, és megtárgyalásra javasolja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő települések támogatására benyújtott pályázata hiánypótlása utáni
döntés meghozatala.
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzatának az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések támogatására
benyújtott pályázata hiánypótlása utáni döntés meghozatalát.
Elmondta, hogy az írásos előterjesztés röviden fogalmaz, amelyhez néhány kiegészítést
szeretne tenni. Az előzetesen benyújtott pályázat 10. 569 eFt támogatásról szólt, azonban a
Magyar Államkincstár a képviselők tiszteletdíját nem ismeri el működési kiadásként. Egyik
csökkenési oldal ez volt, a másik pedig az, hogy az iskola művészetoktatást nem kötelező
feladatként látja el, így ez az összeg is csökkentette a pályázati összeget, amely a 5.288 eFt
lett. Most ez az összeg az, amely támogatható összegként felkerül. Egy keretösszegről már
hozott testületi döntést a képviselő-testület, de most kiegészítették a határozatot a pontosan
megigényelendő összeggel.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy lehet-e még valahova pályázatot benyújtani az
önkormányzatnak működési forráshiányra?
Kláricz János polgármester: Azt az információt kapták, hogy nagyon sok benyújtott pályázat
van, a második, harmadik fordulóban is adhat be az önkormányzat további kérelmet.
Mivel több kérdés nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az önhibáján
kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtásával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2011. (05.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Bucsa Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi
önkormányzatok támogatására.
2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma: 2010. január 1-jén 1000 fő feletti: 2446 fő.
II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen
jogcímen 11.100 eFt összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 10.569 eFt működési célú hiánnyal
fogadta el, és 5.288 eFt támogatás iránti kérelemmel él.
IV. Az önkormányzat kötelezettség vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv.
88. §. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett és 2010. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Határidő: értelem szerint
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2. napirendi pont: Pályázat benyújtása a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatás igénylésére
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a pályázat benyújtását
a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére.
Megkérte Dr. Nagy Éva körjegyző helyettest, szíveskedjen részletesebb tájékoztatást adni
erről az igényről.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A Békés Megyei Vízművek Zrt hívta fel az
önkormányzat figyelmét, hogy megjelent a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatástámogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 31/2011.(IV.28.) VM
rendelet, ami szerint az önkormányzat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás fajlagos
ráfordításának ellentételezésére támogatási igénnyel élhet.
(A 2010. évben megítélt víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának összege: 2.763.800 Ft
volt.)
A támogatás-igénylés az önkormányzatnak költséggel nem jár, illetve az igényléshez
kapcsolódó ügyintézést a Békés Megyei Vízművek Zrt vállalja.
A polgármester úrnak kell még néhány nyilatkozatot megtenni, és a pályázathoz az
önkormányzat vízdíj rendeletét kell csatolni. A gesztor település Ecsegfalva lesz, az ebr42
rendszeren belül ott lesz beregisztrálva a pályázat.
A szükséges intézkedések a testület részéről a határozat meghozatala.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Faluházi Sándor alpolgármester: A pályázat az egészséges ivóvíz előállításáról szól, de az
ivóvíz minőségén ezzel nem tudnak javítani, a technológia miatt.
Ecsegfalván már nagyon alacsonyan tudják tartani az arzént.
Elmondta, hogy a községben most végez a Vízművek mosatásokat, szivacsolásokat.
A képviselők rövid beszélgetést folytattak az ivóvíz előállítása módozataival kapcsolatosan.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki hozzájárul a
Békés Megyei Vízművek Zrt támogatási igényéhez az ivóvíz fajlagos ráfordításainak
ellentételezésére benyújtandó pályázathoz.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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60/2011.(05.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Békés Megyei Vízművek Zrt. támogatási igényéhez történő hozzájárulásról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt.
által a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításának
ellentételezésére benyújtandó támogatási igényével egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges
nyilatkozato(ka)t aláírja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bucsa Geotherm Kft-ben
lévő tulajdon részének értékesítési szándékáról, valamint tulajdonosi hozzájárulás a
BUCSA-ÉP Kft részére a Bucsa Geotherm Kft-ben lévő tulajdonrésze értékesítéséhez
Kláricz János polgármester: A képviselő-testület az előző ülésen már több alkalommal
tárgyalta a Bucsa Geotherm Kft-ben lévő tulajdon részének értékesítésével kapcsolatos
szándékát, konkrét döntést azonban még nem hozott. A mostani ülésen írásban jelezné az
önkormányzat a szándékát, és a BUCSA-ÉP Kft részére is tulajdonosi hozzájárulást adna, a
gazdasági társaság részére is a Bucsa Geotherm Kft-ben lévő 16 %-os tulajdonrésze
értékesítéséhez. Az ügyvezető urat felkérte, hogy az önkormányzat és a Geotherm Kft közötti
megállapodást dolgozza át. Bucsa Község Önkormányzata tehát írásban szeretné kiajánlani a
tulajdonrészét, így belülről tudna kezdeményezni dolgokat, annak megfelelően, hogy az
önkormányzat a kft-ből nullásan tudjon kiszállni. 2011. május 2-án már volt egy taggyűlés
amin ismételten már jeleztük szándékainkat.
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy a lépésről van tudomása a Geotherm Kft-nek?
Kláricz János polgármester: Eddig különböző hipotézisek voltak, de ezeknek véget kell vetni,
a többségi tulajdonnal kérhetjük a szerződés felmondást vagy ha valaki még mindig lát benne
fantáziát értékesítjük tulajdoni hányadunkat a szerződésben szerzett jogainkkal együtt.
Biró Endre képviselő: Többen visszakapták már a pénzüket.
Kláricz János polgármester: Az alábbi két határozatot meghozatala szükséges, hogy a
képviselő-testület hozzon döntést a Bucsa Geotherm Kft-ben lévő tulajdon részérnek
értékesítési szándékról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
61/2011.(05.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bucsa Geotherm Kft-ben lévő tulajdon
részének értékesítési szándékáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Bucsa Geotherm
Kft-ben lévő 24 %-os tulajdon részét értékesíteni kívánja.
Felhatalmazza a Polgármestert az ügyben történő eljárásra.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Határidő: értelem szerint
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki egyetért azzal, hogy a tulajdonosi hozzájárulását adja a BUCSA-ÉP Kft részére
a gazdasági társaságnak a Bucsa Geotherm Kft-ben lévő 16 %-os tulajdonrésze
értékesítéséhez.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
62/2011.(05.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tulajdonosi hozzájárulás a BUCSA-ÉP Kft részére a
Bucsa Geotherm Kft-ben lévő tulajdonrésze értékesítéséhez
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a BUCSA-ÉP Kft 100 %-os
tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a BUCSA-ÉP Kft a Bucsa Geotherm Kft-ben lévő 16
%-os tulajdon részét értékesítse.
Felhatalmazza Ifj. Gyarmati Imre ügyvezetőt
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Határidő: értelem szerint
Faluházi Sándor polgármester: Elmondta, hogy április 25-én volt Miskolcon egy megújuló
energia forrásokkal kapcsolatos konferencián.
Megjegyezte, hogy egyre többen jelzik a községből a lakosok, hogy eldobálják a szemetet, és
szemetes a falu. Elmondta, hogy nem az baj, hogy most szemetesebb a falu, hanem az, hogy
tavaly állandóan tudták a közfoglalkoztatottak a szemétszedés munkálatokat végeztetni. A
közfoglalkoztatottak munkáját azonban, azzal, hogy eldobálják a szemetet, nem tartják
tiszteletben. Ha van olyan önkormányzati döntés, ami alapján köztisztasági szabálysértést
lehet büntetni, akkor tegyenek valamit.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Ez benne van a kormányrendeletben is, és volt
már az önkormányzatnál olyan szabálysértési eljárás, ami a köztisztasággal volt kapcsolatos,
de az ilyet tetten kell érni. Maga a rendőr látta a szemetelést és érte tetten az elkövetőt.
Faluházi Sándor alpolgármester: Nem lenne híven annak, hogy azonnal büntessenek, de már
szép szóval nem lehet elérni, hogy ne szemeteljenek a lakosok a faluban.
Biró Endre képviselő: Azzal se lehet elérni ha azt tennék, hogy mindenki takarítson, és
szedjen szemetet. Jó visszajelzése volt annak, amikor az áprilisi szemétszedéskor látták a
polgármestert is szemetet szedni. Sajnos a közmunkások is szedik a szemetet, és maguk
mögé dobják el a cigit. Jelezni szeretné, hogy a játszótéren nincs a szemetes kukákba zsák.
Szeretné továbbá kérni, hogy a játszótéren a játékok alatti homokot töltsék fel.
Sajnos egy kutya is bejár a odapiszkít a homokba. Az nem megoldás, hogy egy
szemeteslapáttal kiszedik (ezt az előző jegyző mondta neki, hogy ezt tegye).
Ebben az időszakban a játszótér előtt, és bent is nagyon sok bicikli van, jó volna egy
biciklitároló, ahova letudnák tenni a kerékpárokat.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy nyári gyermekétkezetéssel
kapcsolatos igényfelmérés folyik, és nyáron szeretné az önkormányzat ezt biztosítani a
gyerekeknek.

5

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Most a napokban folyik valóban az
igényfelmérés, május 18-ig kell leadni a pályázatot a Magyar Államkincstárnak. A tavalyihoz
képest módosul az igénylés is. Bucsa a leghátrányosabb helyzetű települések közé tartozik,
ezért önerő nélkül tud pályázni. Június 16-tól augusztus 31-ig, 55 munkanapon tudja az
önkormányzat biztosítani a konyhán a gyerekek étkezetését. Kedvezőbb elbírálásban
részesítenék az önkormányzatot, ha a gyerekek a konyhán fogyasztanák el az ebédet. Még
kedvezőbb lenne, ha egy 40 perces szabadidős foglalkozás is követné az ebédet. A
felügyeletet és a foglalkozást kellene biztosítani. Nyilván pedagógusok, de felnőttek,
képviselők is vállalhatnának ilyet. 370 Ft/nap áron fognak előállítani kétfogásos ebédet.
Egyenlőre úgy lettek kiértesítve a szülők, hogy ételhordóban lehet elvinni az ebédet.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a könyvelésben megnézték,
hogy átlagosan 17 %-kal lépi túl az élelmezésvezető a rezsit. Ez most jelenleg nincs
leszabályozva. Egyeztettek, és arra jutottak, hogy ha ezt a rezsit tartaná, akkor nem lehetne
belőle minőségi étkezést kihozni. Most azonban csak a rezsi oldaláról látták, a befolyt
összegeket nem látták. Kérte az élelmezésvezetőt, hogy legyen még kreatívabb, és tegyen
egy javaslatot arra, hogy hogyan tudja a rezsi kiadásokat csökkenteni, megtartva a minőséget.
Látható, hogy ez a rezsi most tarthatatlan. Más településekhez hasonlította, és elmondta,
hogy nagyon alacsony a rezsi költség. Most látszik, hogy az árak gazdasági társaság által
voltak kialakítva, hogy a rezsi és kikínált ár közötti profit termelés volt a cél. Most azonban
nem erre törekszenek, hanem arra, hogy minél jobb minőségben, minél több adagban, minél
több embernek tudjanak szolgáltatni. A cél az, hogy amit eddig profit ként kiemeltek a
konyhából azt az ételek minőségén csapódjon le, megtalálva a fenntarthatóság egyensúlyát.
A féléves beszámolóval egyidejűleg a normamódosítást is előkészítik.
Juhász Sándor képviselő: Ezúton mondott köszönetet a polgármester úron keresztül, azoknak
a munkatársaknak, akik segítettek a temetőben a megbomlott néhai Madar Gábor sírják
összerendezni.
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy mi az a rész, ami a temetőben van kialakítva,
rendezve.
Kláricz János polgármester: Volt egy kérés, egy jelzés az önkormányzat felé, hogy hol lehet a
bucsai temetőben a hamvakat szétszórni. Erre a célra alakították ki a helyet.
Biró Endre képviselő: Más településen látott már szórásos temetést, de akkor azt vízsugárral
szórták el.
Az ÁNTSZ hogy engedi meg, hogy oda csak úgy egy magánszemélye elszórja a hamvakat.
Úgy javasolja kialakítani a helyet, hogy megfeleljen az ÁNTSZ-nek is.
Kláricz János polgármester: A területet úgy alakították ki, hogy a szórásos temetés helye
megfeleljen a jogszabályban előírt követelményeknek.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A szabályozó kormányrendelet szerint a
hamvak az eltemettető rendelkezése alapján a temető arra kijelölt helyén szétszórhatók. A
hamvak szétszórásakor gondoskodni kell arról, hogy azok a szétszóráskor a talajba
bemosódjanak. Ez eddig Bucsán nem volt jellemző, de most már van egy erre kijelölt terület.
Dunántúlról telefonáltak ebben a témában, és érdeklődtek, hogy hol lenne lehetőség a
hozzátartozójuk hamvainak stzétszórására, aki Bucsán született, és ez lenne a kívánsága.
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A képviselők rövid beszélgetést folytattak a témával kapcsolatosan.
Faluházi Sándor alpolgármester: Megjegyezte, hogy az egyik sírköves vállalkozó élő fára
csavarozva hirdeti magát.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A sírkövest fel fogja szólítani, hogy a
hirdetményét szabályosan helyezze ki, élő fára semmiképpen nem lehet.
A képviselők rövid beszélgetést folytattak a német és az orosz katonák síremlékével
kapcsolatosan.
Kláricz János polgármester: Mivel a rendkívüli nyilvános ülésen több napirendi pont nem
volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 15,00 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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