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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

713-20/2016. iktatószám 

20. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30-án 

(szerdán) délután 15,15 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Jelen vannak: 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kláricz János polgármester, 

Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Harmati Gyula képviselők 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Márki Tiborné a Szeghalom Kistérség Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Idősek Klubja vezetőjét, Koczka Istvánnét a Bucsa 

Község Csatornamű Víziközmű Társulat elnökét. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin jegyzőt, 

Márki Tibornét a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Idősek 

Klubja vezetőjét, Koczka Istvánnét a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat elnökét. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van. A határozathozatalban részt vesz 5 fő. 

Távol maradt: 2 fő képviselő 

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Ismertette a napirendi pontokat, amelyeket javasol kiegészíteni még egy napirendi ponttal, ami 

a 15. napirendi pont lesz: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

működése költségeinek kiegészítésével kapcsolatos tájékoztatás. 

 

Napirendi pontok: 
 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Beszámoló az Idősek Klubja működéséről, a biztosított szolgáltatásokról 

 Előadó: Márki Tiborné Idősek Klubja telephely koordinátor 

 

3./ Beszámoló a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2015. évi munkájáról  

 Előadó: Koczka Istvánné elnök 

 

4./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. negyedéves pénzügyi beszámolója 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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5./ A 2016. évi falunap értékelése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 

14/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ A háziorvosi körzetekről szóló rendelet megalkotása (új rendelet) 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi hitelkeret szerződésének megkötésére 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ A Bucsa Geotherm Kft működéséről szóló tájékoztató 

 Előadó: Dr. Puskás János a kft ügyvezetője 

    Kláricz János polgármester 

 

10./ A mezei őrszolgálat létrehozása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

11./ Döntés a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./ Döntés a káptalanfüredi tábor tulajdonközösségében felmerült ellentétek kezelése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

13./ Bucsa község kül- és belterületének karbantartásával, felújításával kapcsolatos javaslatok 

megtárgyalása a 2017. évi START Munka keretében elvégzendő feladatok tervezéséhez 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

14./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan 

kérdése, észrevétele? 

 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják 

el, kézfelemeléssel történő szavazással. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

   

1. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló 

tájékoztatást.  
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A szociális célú tüzelőanyag támogatással kapcsolatosan a határozatok készülnek, december 

hónapban az egész mennyiség kiosztásra kerül, mivel most a tűzifa teljes mennyisége már 

leszállításra került, és rendelkezésre áll. A pályázat keretében 4.284.980 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült az önkormányzat, ami 241 m3 keménylombos tűzifa vásárlására szól.  

Biztosan nagy segítség lesz, ha egyszerre jutnak a rászorulók a támogatáshoz (174 kérelem 

érkezett). 

Folyamatosak az ASP rendszerre történő átállással kapcsolatos továbbképzések. Folyamatban 

van a szolgáltatási szerződése megkötése, valamint a szükséges előkészítési folyamatok is 

zajlanak. 

A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft megszűnése okán Dr. Szabó Miklós ügyvéd úrral folyamatos 

egyeztetések történnek. A következő testületi ülésen kerül sor a megszűntetéssel kapcsolatos 

határozatok meghozatalára, ez az ülés december 16. napjára datálható. 

Fontos ez azért is, mert az új hulladékszállító rendszerrel kapcsolatosan is kialakulnak a 

feltételek, és biztosan nem fog már a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2017 január hónapban 

semmilyen szolgáltatást végezni. Most december hónapig azért végzett szolgáltatást, mert a 

Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft felé így teljesítette a 

tartozásait. 

A szennyvíztelep átadása november 17-én első körben, majd november 24-én ünnepélyes 

keretek között megtörtént, az ALFÖLDVÍZ Zrt részére átadásra került. A szerződéskötések is 

megtörténtek, a díjkalkuláció felé is megtörténtek a szükséges lépések.  

A jövő év első vagy második negyedévében várhatóak a víz- és csatornadíj lakossági 

szerződéskötéssel, és a díjakkal kapcsolatos megkeresések.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Szeretné a napirendet kiegészíteni, azzal, hogy a következő 

témákkal a következő ülésre készüljenek fel a válaszadással. 

Megkérdezte, hogy az előző ülésen, amikor több ingatlan adás-vételével, ingyenes átadásával 

és csere üggyel foglalkozott a testület, mi lett ezeknek az ügyeknek a kimenetele? 

Az önkormányzati ingatlanoknál miért nem történt még meg a szennyvízcsatornára való 

rákötés? 

Megkérdezte, hogy november hónap folyamán miért maradt el a munkaterv szerinti 

közmeghallgatás? 

A novemberi testületi ülés napirendjei sem az munkaterv szerint lettek összeállítva, az iskola 

tájékoztatója elmaradt.  

A Kossuth utcai ingatlanba még nem költöztek át a közmunkások, megkérdezte, hogy történtek-

e intézkedések, az átköltözés az udvar rendbevételével, az autók parkolásával is összefügg. 

Megkérdezte, hogy az új lengyel testvértelepülési kapcsolatok terén milyen előrelépések 

történek? 

A szennyvíztelephez vezető úttal kapcsolatosan a földtulajdonosokkal, és a szomszédos Lévai 

Ferenc ingatlanának kerítésével kapcsolatosan történt-e már egyeztetés? 

A házipénztár kezeléséről Belső ellenőrzési anyag készült, de ezt nem tárgyalta meg a 

Gazdasági Bizottság sem, és a testületi ülésen sem kerül most ez napirendre, hanem a decemberi 

ülés anyaga lesz.  

Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy milyen egyéb ellenőrzés volt még a hivatalnál? 

Továbbá szeretné megkérdezni, hogy a pénzügyi munkatárs milyen dicséretet kapott a Magyar 

Államkincstártól. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket, a következő testületi ülésen fog 

választ adni a feltett kérdésekre.  
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Koczka Istvánné: Szeretné elmondani, hogy az iskolai beszámolónak az elhalasztását azért 

kérte, mert egy mester portfólió feltöltésének a határidejével egyező időben nem tudott 

felkészülni a tájékoztató megtartására. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a tájékoztatást.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy az önkormányzat tűzifarendeltében a 

jogosultak körét ki lehetne-e bővíteni a mindenkor aktuális kormányrendeletben meghatározott 

jogosultak körével?  

 

Kláricz János polgármester: Lehet bővíteni a kört, de ennek bele kell kerülnie a rendeletbe.  

A mostani kérelmek tekintetében nem tudnak mást döntést hozni, csak a most érvényben lévő 

rendelet szerint. A kormányrendeletben bekövetkezett változások még nem lettek lekövetve. 

Jelenleg négy olyan igénylő van, aki nem jogosult a szociális tűzifára. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Lehet-e úgy módosítani az önkormányzat rendeletét, hogy a 

mindenkor aktuális kormányrendelet szerint jár el az önkormányzat? 

 

Kláricz János polgármester: Ami a kormányrendeletben benne van, az tág megfogalmazású, és 

az, hogy az önkormányzat hogyan állapítja meg a jogosultak körét, - és amennyiben úgy 

gondolják, hogy ezt a kört módosítani kívánják,-  akkor az rendeletmódosítást igényel.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Két kör lenne, a 65 éven feletti egyedülálló nyugdíjasok, akiknek 

hiteltartozásuk van, és olyan emberek, akiket kihűlés, vagy fagyhalál fenyeget. 

 

Kláricz János polgármester: Az ilyen rendkívüli krízishelyzeteket a Szociális Bizottság a 

rendelete alapján a települési támogatás keretén belül tudja kezelni.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az ülés előtt kapott egy kormányhivatali észrevételt, ami tartalma 

szerint a szociális rendeletet több pontban is módosítani szükséges. Ennek az előkészítése  meg 

fog történni. 

 

Kláricz János polgármester: A tűzifa rendeletben jövedelemvizsgálat van, a Szociális Bizottság 

inkább tud a krízishelyzetben lévőknek támogatást nyújtani.  

 

Márki Tiborné az Idősek Klubja koordinátora: Az Idősek Klubja részéről foglalkoznak hasonló, 

az említett 65 év feletti, fagyhalállal fenyegetett élethelyzetbe került emberrel, akinek a 

megsegítésére a Szociális Bizottság a települési támogatáson belül juttatott segítséget. 

Megtörtént a megfelelő kapcsolatfelvétel, a szükséges intézkedés, és jelenleg is rendszeres 

látogatások, intézkedések történnek.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóval kapcsolatosan? 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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116/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

  2. napirendi pont: Beszámoló az Idősek Klubja működéséről, a biztosított 

szolgáltatásokról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a beszámolót az Idősek 

Klubja működéséről, a biztosított szolgáltatásokról.  

 

Megkérdezte Márki Tibornét, a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény koordinátorát, az Idősek Klubja vezetőjét, van-e kiegészítése a beszámolóval 

kapcsolatosan?  

 

Márki Tiborné: Nincs kiegészítése, a képviselők kérdéseire szívesen válaszol?  

 

Faluházi Sándor képviselő: Nagy szükség van az Idősek Klubjában dolgozók munkájára. 

Többször ellátogat az idősek klubjába, az ilyen látogatások alkalmával az idősek nagyon 

sokszor teszik fel a kérdést, hogy mikor épít az önkormányzat egy bentlakásos idősek otthonát. 

Amíg ez nem valósul meg a településen, mindig téma lesz. Vannak olyan idős emberek, akik 

nem szeretnének a településről elmenni, de igényelnék a szociális otthoni ellátást. Ha 

megvalósul a bentlakásos otthon, akkor is nagyon fontos lesz az a nappali ellátás, amit az Idősek 

Klubja munkatársai végeznek. Látszik az időseken a velük való foglalkozás, a lelki töltődés, az 

ellátottak létszáma is erre utal. 

 

Márki Tiborné: Az ellátotti létszámot a beszámoló tartalmazza, ami azt mutatja, hogy a 

különböző ellátásokban a maximumon van a létszám a házi segítségnyújtásban, az 

étkeztetésben, és a nappali ellátásban 45 ellátott van, 37 fő tartózkodhat bent a klubban napi 

szinten. Megszigorodtak azok a feltételek, elsőlegesen a házi segítségnyújtásba való 

bekerülésnek a feltételei, amelyek egy pontrendszer szerint alakíthatók ki. Olyan emberek 

kerülhetnek be, akik eddig a bentlakásos idősotthonra voltak jogosultak. Azok a feltételek is 

megszigorodtak, amelyek a bentlakásos ellátásra jogosítanak. Szinte meggondolandó, hogy 

mennyire éri meg egy ilyen intézmény fenntartása? Van olyan ellátottuk, aki sajnos félszemére 

vak, súlyosan mozgáskorlátozott, ellátni magát nem tudja, ügyei intézésére nem képes, és nem 

jöttek össze a pontjai. Nemrégiben rossz tapasztalatuk is volt a bentlakásos intézménybe 

kerüléssel kapcsolatosan, sajnos a beköltözést követően pár napon belül elhalálozott az idős 

hölgy, aki a nappali ellátásból bekerült. Nem mindenki szeretne otthonba kerülni, sokan 

ragaszkodnak a megszokott környezetükhöz. 

Az idősek szeretnek a klubba járni, társaságban vannak, beszélgetnek, szeretik, ha előadást 

tartanak a részükre, nemrégen egy rendőrségi előadás egész délelőtt eltartott az idősek 

biztonságáról. Az idősek nem igénylik azt, hogy elhagyják a klubot, nem akarnak látogatásokat 

más klubokba.  

Minden dolgozó szakképzett dolgozó, és gyakorlatilag telt házzal működik az idősek klubja. 
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Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a tájékoztatást, a szükséges feladatokat végzik az 

idősek klubjában. A házi segítségnyújtásnál mi alapján fizet az önkormányzat 70 %-ot az 

ellátott pedig 30 %-ot? 

 

Kláricz János polgármester: Egy önkormányzati döntés alapján nyújtja ezt az összeget. Sajnos 

ez a szolgáltatás deficites, tehát az önkormányzatnak finanszíroznia kell. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Örül, hogy valamikor létrejött ez az intézmény a községben, és 

köszöni az ott dolgozók munkáját. 

 

Kláricz János polgármester: A mai ülésen még szó lesz a házi segítségnyújtással kapcsolatos 

költségek finanszírozásáról. 

Az Idősek Klubja vezetőjével egy közös gondolkodásba kell kezdeniük emiatt. 

 

Márki Tiborné az Idősek Klubja vezetője: Előzetesen szeretné elmondani, - és ezt a 

beszámolóban is leírta – hogy házi segítségnyújtás ketté válik szociális segítésre, és személyi 

gondozásra. A szociális segítésre személyenként 25.000 Ft, a személyi gondozásra pedig járni 

fog 270.000 Ft. A személyi gondozást el tudná látni tiszteletdíjas gondozó is, de nagyon nehéz 

már találni havi 18.000 Ft-ért tiszteletdíjas dolgozót. Nem tudják még, hogy hogyan fog ez 

megoldódni, mert az idősek klubjában most minden dolgozó szakdolgozó, viszont, ha meg fog 

változni a finanszírozás nem biztos, hogy ennyi dolgozóra szükség lesz.  

Egyre több embernek kell segíteni, egyre több mindenben, fürdésben, gyógyszer kiíratásban, 

gyógyszer kiadagolásban, stb. Akikhez tehát a házigondozók kijárnak, mindenhol igénylik ezt 

a fajta segítséget. 

Sajnos egyre több ellátottnál jelentkezik a demencia, az ilyen embereket pedig még jobban 

gondozni kell. Ez egy lassú folyamat szokott lenni, most mégis azt tapasztalják, hogy ez 

felgyorsult.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megköszönte a beszámolót, minden dolgozónak jó munkát kívánt.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdésük, hozzászólásuk.  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki az Idősek Klubja működéséről, a biztosított szolgáltatásokról 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  

117/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló az Idősek Klubja működéséről, a biztosított szolgáltatásokról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Klubja működéséről, a 

biztosított szolgáltatásokról szóló beszámolót megismerte, és elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

   

Mogyorósi Anikó képviselő távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 5 főről 4 főre 

csökkent, a szavazatok szám is 5-ről 4-re csökken. 
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3. napirendi pont: Beszámoló a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2015. évi 

munkájáról 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a beszámolót a Bucsa 

Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2015. évi munkájáról. A beszámolót Koczka Istvánné 

a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat elnöke a társulat 2015. évi munkájáról terjeszt 

elő tájékoztatást a képviselők részére. 

Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés az elnök asszonynak?  

 

Koczka Istvánné elnök: A beszámolóban mindent részletesen leírt. 

Társulat közgyűlését a pénzügyi vezető javaslatára január hónapban szeretnék összehívni, ahol 

a 2016. évi munkáról szeretnének beszámolni, és a társulat elszámolását elindítani.  

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a Bucsa 

Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2015. évről szóló beszámolóját. A bizottság kéri, hogy 

az elnök asszonyt, és a polgármester urat, hogy a társulat elszámolását folytassák le jogilag, és 

az esetleges munkafolyamatokat adják át az önkormányzatnak.  

  
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte a képviselőket, van-e 

valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, 

aki a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 

elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

118/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2015. évi munkájáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű 

Társulat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Koczka Istvánné a társulat elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. negyedéves 

pénzügyi beszámolója elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadását.  

   

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosított főösszege: 1.188.960.026.-forint volt, a 

bevételek 66,2 %-ban teljesültek.       

A kiadások módosított előirányzata 64,8%-on teljesültek. 

        

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?  

Kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2016. 

évi költségvetése III. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

119/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. negyedéves pénzügyi 

beszámolója elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi 

költségvetése III. negyedéves pénzügyi beszámolóját a csatolt mellékletek szerinti 

tartalommal elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal    (Melléklet: Táblázat 2 db)  

 

 5. napirendi pont: A 2016. évi falunap értékelése 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a 2016. évi falunap 

értékelését.  

A 2016. évi falunapról szóló Szakmai beszámolót a képviselők megkapták. 

A szakmai beszámolót Harmati Gyula készítette. Kérte a Gazdasági Bizottság elnökét, 

szíveskedjen a bizottság állásfoglalását ismertetni.   

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a 

következő évi falunapot igényesen, reális költségfelhasználással rendezzék meg, bucsai és 

bucsáról elszármazottak találkozására. Törekedni kell a helyi értékek bemutatására, a helyi 

értékek alatt a helyi csoportokat értik. Soknak tartotta a bizottság is a három sztárvendéget.  

Erre nyilván visszatérnek, ha a költségvetés készítésére kerül a sor.  

 

A saját véleménye az, hogy az elmúlt évi falunap túl „bulis” volt, bár a bizottság tagjai szerint 

ez ízlés dolga. Három négy részre szakadtak a falunapi programok, a főzőversenyre a tóparti 

részre, a központi színpadi részre, és a sportpályához bevezető részen lévő árusokra. 

Amit kifogásol, hogy úgy tudja, hogy nem ment el időben a meghívó a testvértelepüléseknek, 

és visszajelzés sem érkezett tőlük. 

Véleménye szerint sok az idegen az esti fellépéseknél, főleg Karcagról érkeznek sokan.  

Felrója a polgármester úrnak, hogy Sárándi József költő díszvendéget nem köszöntötte, 

üdvözölte. 

Szintén kifogásol hogy még február hónapban felvetette az önkormányzati elismeréseket, de 

nem kapott erre vonatkozóan semmiféle visszajelzést, ezt hibának tartja. 

 

Kláricz János polgármester: A Kulturális Bizottság tárgyalta a felterjesztést. A bizottság 

elnökének kellene a testületi tagokat tájékoztatni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha ez így van, még inkább fokozódik a gond. 

A kézimunka kiállítás nagyon szép volt, elegáns volt a megnyitója, sokan gyűltek ott össze.   

Szeretné, ha a háborús megemlékezés a falunappal egyidőben lenne, de ezt már régebben is 

felvetette. 

Amit még kifogásol, hogy sok helyre elküldték a támogatást kérő leveleket, amit a maga 

részéről „kunyerálónak” tart, nem küldene ki ilyen levelet.  

A falunap nem létkérdés, és nem kell mindenáron két és fel millió forintot erre elkölteni, és el 

kellene jutni olyan irányba, hogy a falunap a bucsai embereknek szóljon, ne a szomszéd 

településeknek.  
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A 2016. évi falunapról szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja.  

 

Kláricz János polgármester: Az elnök asszonynak ezek visszatérő felvetései, aminek a felével 

azonosulni kell, a felvetett hibákat elfogadja, nyilván vannak olyan részei is a véleménynek a 

falunapot illetően, ami ízlés dolga. Nyitott azokra a dolgokra vonatkozóan, hogy egy bizonyos 

összeg szükséges az alapprogramok megszervezésére, a kora délutáni órákig, minden egyéb a 

támogatások függvénye. Ezt az összeget a következő évben is tervezni fogják, és abban 

egyetértettek, hogy egy fellépő mindenképpen szükséges, de talán ez a három már sok volt.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Nehézkesebb úgy egy sztárvendéget kiválasztani, ha még nem 

tudják, hogy mennyi összegű támogatás lesz.   

 

Földesi Györgyné képviselő: Helyezzék a hangsúlyt a helyi értékekre.  

Egy sztárvendégre be kell tervezni a költséget, mindenféle „kunyerálás” nélkül, a kunyerálás 

nagyon zavarja.  

 

A Gazdasági Bizottság köszönetét fejezi ki Harmati Gyulának és a jegyző asszonynak a 2016. 

évi falunap megszervezésért. 

 

Kláricz János polgármester: A Gazdasági Bizottság javaslatával összhangban javasolja 

elfogadni a 2016. évi falunapról szóló beszámolót.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja a 2016. évi falunap értékeléséről szóló beszámolót.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

120/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 A 2016. évi falunap értékelése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi falunapot értékelte, a 

szakmai beszámolót elfogadta. 

A következő évi falunapot igényesen, reális költségfelhasználással kell megrendezni, 

bucsai és bucsáról elszármazottak találkozására. Törekedni kell a helyi értékek (helyi 

csoportok) bemutatására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

         

5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a 

temetkezésről szóló 14/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2007.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítását.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A mostani anyagban egy adott állapot van, konkrét javaslat 

viszont nincs, ezért nem javasolja, hogy a mai ülésen hozzanak döntést.  
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Kláricz János polgármester: Egyetért, a decemberi ülésre elő tudják készíteni.  
 

A javaslattal a képviselők is egyetértettek. 
 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás, 

elfogadják-e a képviselők, hogy a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2007.(XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítását elnapolja a testület?  

 

A Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazatal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

temetőről és a temetkezésről szóló 14/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

napirendet elnapolja. 

     

121/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

A temetőről és a temetkezésről szóló 14/2007.(XI.28.) önkormányzati  

rendelet módosításának elnapolása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 

14/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását elnapolja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

6. napirendi pont: A háziorvosi körzetekről szóló rendelet megalkotása (új rendelet) 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a háziorvosi körzetekről 

szóló rendelet megalkotását. Az anyag kiküldésre került, ez egy új rendelet, illetve egyfajta 

felülvizsgálat, és a feladatellátási szerződésnek megfelelően a rendeletben megjelenik az új 

orvos is. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A háziorvosi körzetekről szóló rendeletet első körben a képviselő-

testület véleményezi, ha elfogadható, akkor véleményeztetni kell az országos módszertani 

intézettel. Ha az intézet is jóváhagyja, akkor a testület fogja elfogadni.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A jegyzői hivatal tudja, hogy mi a teendő, a jogszabályi 

feltételeknek meg kell felelni. 

 

Kláricz János polgármester: A rendeletet továbbítani fogják az illetékes szerv felé további 

véleményezésre. A mai ülésen döntés nem születik, a testület elnapolja a napirendet. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a háziorvosi 

körzetekről szóló rendelet megalkotását a képviselő-testület elnapolja. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 122/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

A  háziorvosi körzetekről szóló rendelet megalkotása (új rendelet) elnapolása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi körzetekről szóló rendeletet 

megismerte, javasolja, hogy az országos módszertani intézet felé véleményezésre 

megküldésre kerüljön.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 



 11 

8. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi hitelkeret szerződésének 

megkötésére 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a 2017. évi hitelkeret 

szerződés megkötésére szóló döntést.  

  

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és 

elfogadásra javasolja a 2017. évi hitelkeret szerződés megkötését.  

Megjegyezné, hogy az előterjesztésből kerüljön ki az a szövegrész, hogy a hitelkeretet célszerű 

igénybe venni. A hitelkeret szükségből veszik igénybe.  

 

Kláricz János polgármester: A Gazdasági Bizottság elnökének javaslatával egyetért, az 

előterjesztést módosítani fogják.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi hitelkeret 

szerződése megkötését. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

123/2016. (XI.30) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi hitelkeret szerződésének megkötésére 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatok ellátásának, 

az intézmények működésének finanszírozása érdekében a Szeghalom és Vidéke 

Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltségétől 2017. január 1. napjától 2017. június 30. 

napjáig 20  millió Ft folyószámlahitel keret szerződés megkötéséről dönt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésével. 

Felelős:  Kláricz János polgármester 

 Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

Határidő:  értelem szerint 

   

9. napirendi pont: A Bucsa Geotherm Kft működéséről szóló tájékoztatós 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Bucsa Geotherm 

Kft működéséről szóló tájékoztatást, melyet Dr. Puskás János, a kft ügyvezetője küldött.  

A Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet.  

A lényeg az, hogy a további befizetést lenne szükséges a kft működéséhez.  

 

 

Faluházi Sándor képviselő: A tájékoztató szerint 800.000 Ft-ra lenne szükség, hogy 

fenntartható legyen a kft. Véleménye szerint már nem kellene befizetést eszközölni a kft-be. 

 

Kláricz János polgármester: Elérkezett az az idő, hogy az önkormányzat által menedzselt 

tulajdonosi közösségi rész megtegye azokat a lépéseket, hogy a kft ügyei rendeződjenek, a kft 

megszüntetésre kerüljön. Megkérdezte a bizottság álláspontját. 

 

Földesi  Györgyné a Gazdasági Bizottság elnök: A Gazdasági Bizottság azt javasolja a 

képviselő-testület felé, hogy a Bucsa Geotherm Kft kerüljön megszűntetésre. 
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Kicsi a remény arra, hogy a pályázati díjat visszakapja a Geotherm Kft a Roba Millenium Kft-

től, illetve beszéltek arról is, hogy a kft tulajdonosai részére ajánlják fel megvételre a 

tulajdonrészeket, de nem kellett senkinek. Valamit azonban kezdeni kellene a kft-vel, de nehéz 

eldönteni. A Gazdasági Bizottság javasolja a testület felé, hogy a cég vezetőjét kérje fel a 

képviselő-testület, hogy a megszűntetésre vonatkozóan a jogi lehetőségeket keresse meg az 

ügyvezető. 

A kft 2006 december 17-én lett megalapítva, 2007 január 4-én került bejegyzésre a 

cégbíróságon, 3.000.000 Ft törzstőkével. 2009 évben ki lett bővítve 2.000.000 Ft-tal lett 

kiegészítve a törzstőke 5.000.000 Ft-ra. Ez a törzstőke nincs meg, a cég felélte.  

A cégnek van 10.000.000 Ft kötelezettsége. Hogyan lehet ezt kezelni? Az ügyvezetőt kérjék, 

hogy keresse meg, hogyan lehet megszűntetni a kft-ét?  

 

Faluházi Sándor képviselő: A tájékoztatóból ismert, hogy még két évig is eltarthat a Roba 

Millenium Kft estében a tanúkihallgatás.  

 

Kláricz János polgármester: A Bucsa Geotherm Kft és a Roba Millenium Kft között van egy 

fennálló szerződés, ami tartalmazza a részleteket. Egy Bucsa2 kút is létezik, de még csak nem 

is Bucsa közigazgatási területén van, hanem Kisújszállás közelében.  

Összegezve elmondható, hogy Bucsa Község Önkormányzata fizetni nem szeretne, kéri a 

Bucsa Geotherm Kft ügyvezetőjét, hogy keresse meg azt a jogi formátumot, amivel a cég 

megszűntethető. Erről értesítse Bucsa Község Önkormányzatát, amennyiben erre a többi 

tulajdonos nem hajlandó, akkor azok vásárolják meg az önkormányzat tulajdonrészét. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy az önkormányzat felkéri a Bucsa Geotherm Kft 

ügyvezetőjét, hogy a kft megszűntetésére vonatkozóan keresse meg a legmegfelelőbb jogi 

formátumot.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

124/2016. (XI.30) Képviselő-testületi határozat 

 A Bucsa Geotherm Kft működéséről szóló tájékoztatás elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft működéséről 

szóló írásos tájékoztatást megismerte és elfogadta. 

Felkéri a Bucsa Geotherm Kft ügyvezetőjét Dr. Puskás Jánost, hogy szíveskedjen a kft 

megszűntetésére vonatkozó jogi formátumot megkeresni, és a kft megszűntetését 

megindítani. 

Felelős:  Kláricz János polgármester 

Határidő:  értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Mielőtt előterjesztené a 10. napirendi pontot, a „Mezei őrszolgálat 

létrehozásáról” elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a mai napon kerüljön le 

a napirendről, és később térjenek vissza rá. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a mezei 

őrszolgálat létrehozásáról szóló előterjesztést, nem fogadta el, a polgármestert megbízza, hogy 

a gazdákat a jövő hét folyamán hallgassa meg, és (meggyőzés után) a decemberben tartandó 

testületi ülésen terjessze elő. 
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Faluházi Sándor képviselő: Azokkal a gazdákkal akikkel beszélt, akik is tiltakoznak, 

javaslatokat tettek, hogy hogyan kellene a hozzájárulást számolni, de szeretnének egy 

beszélgetést mindenképpen, egyáltalán kell-e ez a szolgálat, vagy milyen módon kell. 

 

Kláricz János polgármester: Örül annak, ha egy beszélgetés kialakul, akár pezsgő vita.  

Egy nagyon régóta nem működő szolgáltatásról beszélnek, egy pár éve is tett már arra lépéseket, 

hogy az önkormányzat beindítsa, de akkor sem sikerült. A bizottság tagjai is úgy közelítették 

meg a mezőőri szolgálat bevezetését, hogy az önkormányzat mindenképpen bevételhez szeretne 

jutni. Nem így van, hiszen akkor a földadót vezetné be a képviselő-testület. Azt megérti, ha egy 

új fizetni való felmerül, akkor az első reakció az ellenállás.   

 

Ahogyan a bizottság megfogalmazta, szeretné aszerint javasolni, hogy a jövő héten egy 

gazdafórumot fog tartani, ahol szeretné elmondani, hogy ez egy szükséges dolog, és majd csak 

azután kerül napirendre a decemberi ülésen.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem kell, hogy lekerüljön a napirendről a téma, hiszen úgy is 

lehet beszélgetni róla, hogy nem hoz döntést a testület. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A képviselők véleményét szeretné meghallgatni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint ez is egyfajta tárgyalás, ha nem hoznak 

döntést, de nem is akartak döntést hozni, csak egyfajta körben beszélnek róla. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Akikkel beszélt, elmondták, hogy a két fő véleményük szerint nem 

szükséges, mert a vadászoknak is van területük, maximum egy főt tudnának elképzelni.  

Az iskolakerülés furcsa, hogy benne van az anyagban, mit jelent ez? Egyébként támogatná a 

szolgálat bevezetését, de egy fővel. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A mezőőrnek van ilyen jogosítványa, hogy a határban járkáló 

iskoláskorúval szemben eljárjon.  

A szakmai ajánlás az, hogy 3000 hektár terület az, amit egy személy egy nap alatt valamilyen 

gépjárművel be tud járni, és összes területet tekintve a javaslat ezért két fő, 

segédmotorkerékpárban gondolkodnának semmiképpen nem gépjárműben. Mivel 

közalkalmazotti jogviszonyba lenne a foglalkoztatás a helyettesítés rendjéről is kell 

rendelkezni. 

 

Kláricz János polgármester: Nem kizáró ok, hogy a vadásztársasággal is összefogjanak, akár 

osztott munkakörben lássák el a feladatot, illetve valamelyik vadőr feladata is ki van bővítve 

ezzel a feladattal.  

Azt lehet látni a településen, hogy mióta megszűnt ez a szolgálat azóta a gazdák kiépítettek 

maguk közt egy jelzőrendszert, érzékenyebbek lettek a saját területük védelmével 

kapcsolatosan, ők úgy gondolják a saját védelmük elégséges, de a mezőőr ennél több, mint a 

magántulajdon védelme. Sajnos, hogy ez a szolgálat megszűnt, 

Mióta azonban megemelték ennek a szolgálatnak az állami normatíváját, azóta a környéken 

több településen is dolgoznak azon, hogy visszaintegrálják. Az állam is, és az önkormányzat is 

a saját területeinek védelmén túl a gazdák területét is védeni tudná. 

Véleménye szerint, ha higgadtan leülnének, és gondolkodnának közelíteni tudnának 

egymáshoz. Ennek a rendszernek egy önfenntartó rendszernek kellene lenni, minimális 

tartalékkal. Egymillió forintot ad az állam a beindítása, és amivel a mezőgazdászoknak ki 

kellene pótolnia az még alacsonyabb összeg is, mint amit területarányosan adnának össze.  
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A külterületek kb. 70 %-a magántulajdon, kb. 30 %-a állami vagy önkormányzati tulajdon.  Ha 

ilyen arányban osztoznának a költségeken, akkor véleménye szerint meg kellene tudni egyezni. 

Azt is elfogadná az önkormányzat, akár hektárra, akár aranykoronára lenne bontva a 

hozzájárulás. Önfenntartóan, minimális tartalékkal be tudják indítani. A mezőőr pedig egy 

hatósági személy. 

 

Földesi Györgyné képviselő: El tudja fogadni azt, hogy a gazdákkal beszélni kell. Az állam a 

mezőőri szolgálat működtetéséhez ad támogatást, de a szolgálat úgy kívánja, hogy a gazdák is 

tegyenek hozzá működéshez.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Érdekes helyzet alakult ki a bizottsági ülésen, az volt a kérés, hogy 

kérjék ki a gazdák véleményét, legyen a gazdákkal kommunikáció, ami nagyon fontos. Nem 

szabad úgymond erőszakosan „lenyomni a torkukon”, meg kell hallgatni a gazdákat, de sem 

véleményezési, sem döntéshozatali joguk nincs.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Egy tiszteletadás is ez a gazdák irányába, egyfajta kommunikáció 

velük, és mint hallhatták van más mondanivalójuk is.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket, a mai napon tehát leveszik a 

napirendről a mezei őrszolgálat létrehozását. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság véleménye szerint a testület nem hoz döntést, 

a polgármester a jövő héten összehívja a gazdákat, (és meggyőzés után) a decemberi ülésre 

készíti elő a napirendet. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja egyetért azzal, hogy a 

„Mezei őrszolgálat létrehozásáról” szóló napirendről nem hoz döntést. 

 

125/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

A  mezei őrszolgálat  létrehozásáról szóló előterjesztés napirendről  

való levétele 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló 

előterjesztést leveszi a napirendről.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

11. napirendi pont: Döntés a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a döntést a 

hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról. 

A DAREH Bázis Zrt-én belül új vezetőség van, ennek értelmében a DAREH újonnan felállt 

elnöksége kéri a Feladatellátási szerződés megkötését. Bucsa község esetében a 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a Karcagi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft lett kijelölve. Ezen feladatellátásról szóló döntés véleménye 

szerint nem lenne szükséges, mindaddig amíg Karcag település látja el a feladatot.  

Kezdeményezett egy egyeztető tárgyalást a DAREH Bázis Zrt elnöke és a karcagi szolgáltató 

vezetője Balajti úr között, ami még nem jött létre, és kéri, hogy addig amíg nem történik meg 

az egyeztetés, a döntést ne hozza meg a testület.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a javaslattal, 

amennyiben addig ne legyen döntés a közfeladat átadásáról, amíg a két fél nem folytatja le az 

egyeztető tárgyalást, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a hulladékgazdálkodási közfeladat 

átadásáról szóló döntést a mai ülésen ne hozza meg a testület, napolja el. 

 

 126/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

A hulladékgazdálkodási közfeladat átadásáról szóló napirend elnapolása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közfeladat 

átadásáról szóló napirendet elnapolja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

      12. napirendi pont: Döntés a káptalanfüredi tábor tulajdonközösségében felmerült 

ellentétek kezelése 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, a döntést a 

káptalanfüredi tábor tulajdonközösségében felmerült ellentétek kezelését. 

A Gazdasági Bizottsági ülésen is tárgyalták a napirendet, a tábor tulajdonközösségében két 

település önkormányzata mindenféleképpen értékesíteni kívánja a táborban lévő tulajdonrészét.  

Mivel már a tulajdonosok között fenyegetőzésre is sort került és ezzel a széthúzás is megjelent, 

lényegében veszélybe került az is, hogy a tábor hosszabb távon fenntartható legyen. Bucsa 

település már kifejezte szándékát arról, hogy nem kívánja eladni a tulajdonrészét, most pedig 

azt javasolja, hogy Bucsa település vásárolja meg Körösladány Város tulajdonrészét, aminek a 

kifizetésére két költségvetési évben kerül sor.    

A költségvetés készítésekor nyilván forintosítva kerül ez a kiadásokba sorába. 

 

Megkérdezte a képviselőket mi a véleményük? 

 

Faluházi Sándor képviselő: Javasolja a vásárlást. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottság is javasolja a vásárlást. 

Nem lesz ugyan több tanuló, többen nem fognak menni a táborba, de azt javasolják, hogy ne 

kerüljön a tábor idegen kézbe.  

 

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 elfogadja, hogy az önkormányzat a következő két évi 

költségvetésében tervezve, 2017 évben és 2018 évben megvásárolja Körösladány város 

káptalanfüredi táborban lévő tulajdonrészét. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  
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127/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a káptalanfüredi tábor tulajdonközösségében felmerült ellentétek kezelése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete összhangan a 74/2015.(IX.29.) KT 

döntésével, hozzájárul, hogy Bucsa Község Önkormányzata Körösladány Város 

Önkormányzatának tulajdonrészét két költségvetési év 2017 és 2018 terhére megvásárolja. 

Felhatalmazza Kláricz János polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Mielőtt előterjesztené a 13. napirendi pontot, elmondta, hogy a mai 

ülésen már szó volt arról, hogy az idősek klubja beszámolója tárgyaláskor arról, hogy a 

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat felé Bucsa Község 

Önkormányzatának befizetési kötelezettsége keletkezett.  

A jogszabályi változásoknak köszönhetően és a késedelmes normatíva lemondások miatt sajnos 

a szolgáltatásokért 1.885.000 Ft befizetést várnak. Ez a decemberi normatívában fog 

jelentkezni, ezért akkor kell befizetni. A képviselő-testület támogató döntését kéri, és azt, hogy 

ez mindenki számára legyen elgondolkodtató jel, hogy a közeljövőben beszélni kell arról, hogy 

a településen működő szociális szolgáltatások működtetését hogyan fogják ellátni, nézzék meg, 

hogy hogyan tudnák működtetni. Szakmailag biztosan el tudnák végezni, pénzügyi vonalon 

viszont tárgyalást igényel a téma. Mindenképpen beszélni kell róla. 

Az intézményvezető asszony jelezte, hogy a jogszabályi változások a házi segítségnyújtás 

területén a gondozotti létszámot feljebb emelik, akkor javulhat a dolog, jelenleg 

alulfinanszírozottság van most. Nem fedezi a gondozó bérét az állami támogatás, illetve a jövő 

évi béremeléseket sem. Még nem tudják, hogy milyen szinten kell ezzel számolni, de javasolni 

fogja, hogy lássanak előre két alternatívát, mert sajnos azzal is számolni kell, hogy ez a hiány 

várhatóan megmarad, vagy még több lesz. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy mint képviselő mi alapján tudná eldönteni, 

hogy ez befizetési kötelezettség jogos-e?  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A társulási tanács ülésre készült előterjesztést kapták meg most a 

képviselők, ez parázs vitát váltott ki társulási tanács ülésen is, több szemszögből elhangzott az 

a vád, hogy miért most derült ez ki?  

Ahogyan az Idősek Klubja vezetője is elmondta, hogy 2016 év elején változott a jogszabály, új 

pontozási rendszer jelent meg a házi segítségnyújtás vonatkozásában, és sok ellátott kiesett a 

rendszerből. Normatívát 2015 év novemberében kell igényelni, tehát már ez alapján 

megtörténik év folyamán a kiutalás, az intézmény több szakterületen gazdálkodik, egyik bevétel 

fedezi a másikat, az intézmény használta ez az összeget, de már nyilvánvaló volt, hogy 

lemondásokra lesz szükség. Látszik is a táblázatból, hogy hogyan teljesítette a lemondásokat. 

Az intézményvezető mindig pontos, precíz munkát végez, így tett a lemondásokkal is. A 

KENYSZI-ben is napi jelentések vannak az ellátottakról, és a Magyar Államkincstár már 

november elején jelezte, hogy normatíva visszafizetés fog keletkezni. Ezt a pénzt már kiutalták, 

használták, nem fognak felszólítást kapni, csak visszavonásra kerül. 

A novemberi nettó táblákat még a társulási ülés idejéig nem látták, de a múlt héten már látták, 

és a decemberi kifizetéseket nem fogja érinteni, viszont nagy valószínűséggel már a 

decemberben esedékes normatíváknál a januári kifizetések körül már visszavonás fog történni. 

Előfordulhat, hogy januárban 150 dolgozó nem fog tudni bért kapni. Ezért nagyon fontos, hogy 

a települések helyt álljanak. A dolgozók erről nem tehetnek a feladatot a társulás látja el.  

2007. évben hozták létre a települések az intézményfenntartó társulást, azóta egyik településnek 

sem kellett befizetni pénzt. Ez nincs így mindenhol, például négy település csatlakozott 
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nemrégen a társuláshoz, Kamut, Bélmegyer, Murony és Tarhos. A települések arról 

panaszkodtak, hogy súlyos milliókat kellett a mezőberényi társulásba fizetniük, örültek, hogy 

itt jól működik a rendszer. Sajnos, hogy év végén kell ezt mindenkinek kifizetni.  

 

Kláricz János polgármester: Testületi döntés nélkül is ki kell fizetni ezt a pénzt, de nyilván kell 

lenni ehhez egy testületi felhatalmazásnak.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A tájékoztatást megköszönte, így már érthetőbb, megértette, amit 

a jegyző asszony elmondott. Nyilván ki kell fizetni a hozzájárulást.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Szeghalom 

Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat felé befizetendő 1.885.000 Ft 

befizetését támogatja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

   128/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat felé történő 

befizetés teljesítéséről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú 

Társulás által fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat felé történő, a házisegítségnyújtás szakfeladatok keletkezett 16.776.500 Ft 

összegű visszafizetési kötelezettségből a Bucsa Község Önkormányzatára eső 1.885.000 

Ft befizetését vállalja.  

Felhatalmazza a polgármestert a befizetés teljesítésére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: A Bucsa és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Intézményfenntartó Társulása tárgyalta a társulás új intézményének a Bucsa Község Napközis 

Konyha intézmény létrehozását.  

A társulást alkotó két önkormányzat (Bucsa és Kertészsziget) képviselő-testületének is 

hozzájárulását kell adni ahhoz, a társulás a konyhát létrehozza.  

Ezt a döntést szükséges még meghozni ahhoz, hogy a konyha törzskönyvi bejegyzése 

megtörténjen. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?  

Kérdés és hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni aki egyetért azzal, hogy a testület hozzájárul, hogy az intézményfenntartó társulás 

2017. január 1-jétől önálló intézményként létrehozza a Bucsa Község Napközis Konyhát.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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129/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 Hozzájárulás a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Napközis Konyha intézmény alapításról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul hogy a Bucsa és 

Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa 2017. január 1-jétől önálló intézményként létrehozza a Bucsa Község 

Napközis Konyhát. 

Felhatalmazza az Alpolgármestert a Feladatátadási megállapodás aláírására. 

Felelős:  Kláricz János polgármester 

Fenyődi Attila alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a konyha intézmény 

létrehozásával a Társulási megállapodást is módosítani kell, a társulási megállapodás 

módosítását szintén el kell fogadni a társulást fenntartó önkormányzatoknak (Bucsa és 

Kertészsziget Községek Önkormányzata). 

 

A Társulási Megállapodásban módosul a társulás célja, tevékenységi köre, az új intézménnyel 

kapcsolatos szabályozások is rögzítésre kerülnek.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni aki egyetért azzal, hogy a testület hozzájárul, hogy az intézményfenntartó társulás 

Társulási Megállapodása módosul a konyha intézménnyel kapcsolatos változásokkal. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

   

130/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda  

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosításáról   

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt módosító 

okirat szerint elfogadja a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos 

Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodása módosítását, 

valamint annak egységes szerkezetét. 
Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
1. melléklet 

 

 

Társulási Megállapodás  

módosítása 

  

1. A Társulási Megállapodás I. Fejezetének 3. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

 

„3. A közös fenntartású Intézmény neve:  

 3.1.  Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

 3.2. Bucsa Község Napközis Konyha” 

 

2. A Társulási Megállapodás II. Fejezete, a Társulás célja kiegészül egy 5. ponttal:  
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„5.  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 

(1) bekezdés 8. pontja szerinti szociális gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és 

ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás biztosítása.” 

 

3. A Társulási Megállapodás III. Fejezet 1. pontja Tevékenységi köre, feladata kiegészül a 

következő szövegrésszel: 

 

„ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 8. pontja szerinti szociális gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz 

kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás biztosítása érdekében közösen fenntartott 

intézményként hozza létre és tartja fenn a Bucsa Község Napközis Konyhát.” 

 

4. A Társulási Megállapodás III. Fejezet 2. pontja: A közösen fenntartott intézmények 

megnevezése, székhelye kiegészül: 

„2. Hivatalos elnevezés:  

 Bucsa Község Napközis Konyha 

 Székhelye: 5527. Bucsa, Kossuth u. 61.  

 

5. A Társulási Megállapodás III. Fejezet 3. pontja: A feladat ellátás módja kiegészül a 

következő szövegrésszel:  

„Ellátási kötelezettsége a társulásban résztvevő települések óvodai ellátására, szociális 

gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás 

biztosítására terjed ki.” 

 

6. A Társulási Megállapodás III. Fejezet 4. pontja módosul a következők szerint:  

„1.Óvoda: Az intézmény élén intézményvezető áll, tagintézmény élén vezető beosztású 

tagintézményvezető áll.  

2. Konyha: Az intézmény élén intézményvezető áll.” 

 

7. A Társulási Megállapodás III. Fejezet 5. pontja kiegészül egy további „d” ponttal:  

„d.) A közösen fenntartott konyha intézmény vezetőjének és dolgozóinak 

vonatkozásában a kinevezéssel és munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos 

munkáltatói jogkört a társulás elnöke gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint az intézmény 

vezetője gyakorolja az intézmény dolgozói felett.” 

 

8. A Társulási Megállapodás IV. fejezet a Társulás működése 8. pontja a Társulás által 

fenntartott intézmények jellemzői:  

„Bucsa Község Napközis Konyha: A közösen fenntartott intézmény részben önállóan 

gazdálkodó, tevékenységét alapító okirat szerint végzi. Az intézmény önálló 

bankszámlával rendelkezik, finanszírozása és gazdálkodásával kapcsolatos feladatainak 

ellátása Bucsa Község Önkormányzatán keresztül történik. 

 

Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre: 

 

Az intézmény működési, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő 

alapdokumentumait, alapító okiratát a Társulási Tanács határozattal hagyja jóvá.” 

 

9. A Társulási Megállapodás V. Fejezetének 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
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„3. 

a) A közösen fenntartott intézmények költségvetése Bucsa és Kertészsziget 

Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás költségvetésének részét képezi, de az 

intézmények önálló költségvetés készítésére kötelezettek, és a költségvetés 

elkészítéséhez a tag önkormányzat szükség szerint adatokat szolgáltat. 

b) Az intézmények éves költségvetésében ki kell mutatni a kormányzati funkciók 

szerinti költségeket, lebontva a kertészszigeti tagintézményre is, a közös igazgatás 

költségeket.  

 

10. A Megállapodás V. Fejezete 6. b.) pontja helyébe az alábbi lép: 

 

b.) A kertészszigeti tagintézményekben az étkeztetést Bucsa Község Napközis Konyha 

biztosítja. 

 

Bucsa, 2016. november 30. 

 

             Kláricz János                                                           Csordás László 

             polgármester                                                             polgármester 

                                                  

       Pap-Szabó Katalin 

                                                              jegyző 

 

Záradék: Ezt a módosítást Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos 

Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2016. november 30-án megtartott elfogadta és 

felhatalmazták Kláricz János és Csordás László polgármestereket a megállapodás 

aláírására, és kötelezik, hogy a megállapodást egységes szerkezetbe foglalják. 

 

Kláricz János polgármester: Az önálló intézmény létrehozása miatt az önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatából a kormányzati funkciók kikerülnek, ezért a rendeletet módosítani 

szükséges.  

 

Kéri a képviselőket, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelete 

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: 
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1. § 

 

(1)  Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Bucsa, 2016. november 30. 

 

                              Kláricz János                                                Pap-Szabó Katalin 

                               polgármester                                                         jegyző 

 

Kihirdetésre került: Bucsa, 2016. december 1. 

 

       Pap-Szabó Katalin 

                                                                                                              jegyző 
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7. 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: 2011. évi CLXXXIX. 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 

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.) 
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Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 

 

Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok  

2017. január 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 

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 

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 
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 13. napirendi pont: Bucsa község kül- és belterületének karbantartásával, felújításával 

kapcsolatos javaslatok megtárgyalása a 2017. évi START Munka keretében elvégzendő 

feladatok tervezéséhez 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a Bucsa község 

kül- és belterületének karbantartásával, felújításával kapcsolatos javaslatok megtárgyalása a 

2017. évi START Munka keretében elvégzendő feladatok tervezését. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2017. évi startmunka programmal kapcsolatosan a 

képviselői véleményeket szeretné beemelni. Szándékosan küldte el azokat a szabályokat is, 

amelyek ezzel kapcsolatosak, ezeket tájékoztatásul szerette volna átadni.  

 

Kéri, hogy beszéljenek róla, hogy a képviselőknek milyen fejlesztési elképzeléseik vannak.  

Szeretné, ha már most beszélnének erről, mert már december 15-ig rögzíteni kell az 

önkormányzat elképzeléseit.  

Előljáróban ismertetné a terveit. Szeretné lényegesen csökkenteni a kiadott munkaruha 

mennyiséget. Most kettő évente amortizálódik egy munkaruha. Egy bizonyos létszámra fognak 

csak tervezni, nem a teljes létszámra. 

A dologi oldalon azokat az anyagokat szeretné tervezni, amelyek a település útjainak 

karbantartásával kapcsolatosak.  

A Kossuth u. 22 szám alatti épület tetőszerkezetének felújítását tervezné a helyi programban. 

Tovább folytatódnának a mederelemek, oszlopok, térkövek gyártása.  

Ezzel kapcsolatosan munkatervi szinten fel lehet osztani, részletes bontásba lehet sorolni a 

feladatokat. 

 

Van-e esetleg ettől eltérő gondolat?  

 

Faluházi Sándor képviselő: Egy brikettáló vásárlását látná szükségesnek, nagyon sok hulladék 

keletkezik. Az előállított melléktermék fűtésre használható a vegyestüzelésű kazánokba. 

Nyilván egy pelettáló is jó volna, mert olyan kazán is van, amiben pelettel lehet fűteni. A 

gépeket használva sokkal jobban kellene hasznosítani a melléktermékeket.  

 

Kláricz János polgármester: Ez már egymillió forintot meghaladó eszköz beszerzés, és 

tervtárgyalást igényel. Azt mérlegelni kell, hogy mik azok, amiket mindenféleképpen meg 

szeretnének valósítani. Érti ezalatt azt, hogy a brikettáló gép a helyi sajátosság programban 

mehetne, a helyi sajátosságban lévő programban tervezik a betonelemeket is. Nem terveznek 

ehhez sok költséget, 8 millió forintot. Ha áldoznak egy ilyen gépre, akkor az csökkentené az 

ide tervezett költséget.  

Kellően meg tudnák indokolni a gép vásárlását, csak arra gondolt, hogy a mederelemek 

gyártásába már belejöttek a munkások.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Nézzék meg azt, hogy mennyi mederelemet gyártottak már le, és 

azt milyen hosszan, hány utcára tudnak elhelyezni?  

 

Kláricz János polgármester: Utánanéz, valamint a brikettáló gépre árajánlatot kér, és a 

következő ülésen fognak erről még erről beszélgetni.  

 

A többi programban eleve kereszttervezést végeztek, zúzott követ javasol vásárolni, 

folyamatosan visszapótolni, vastagítani kell az utakat. A lehető legnagyobb mennyiségben kell 

tervezni ezt. 
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A Dózsa György utcában is feltöltötték az utat. A cél az, hogy minden utcában egy jó állapotot 

meg tudnak őrizni. Minden utcán végig fognak menni, és a kátyúkat fel szeretnék tölteni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Amikor az anyagot elolvasta, akkor nem gondolta, hogy erre 

kellene készülni. Az elmúlt évben, amikor a közmunkaprogramról kért tájékoztatást, akkor arra 

gondolt, hogy minden programot meg kell tervezni, költségvetéssel alá kell támasztani. A 

temető körbekerítésének költségét is megkérdezte, de nem tudták megmondani, mert nem 

készült hozzá költségvetés.  

Fontosnak tartja, hogy elősorban az embereknek kétkezi munkája legyen. 

Javasolja, hogy vegyék sorra a szolgálati lakásokat, mérjék fel az állapotukat, és újítsák fel 

azokat. Megkérdezte, hogy az Árpád sor utcai lakások felújítása mennyibe került? Készült-e rá 

költségvetés?  

  

A járdaépítést is fontosnak tartja, két utcaközben nincs még járda, javasolja, hogy azokat 

készítsék el.  

 

150 gyümölcsfa került kiültetésre a kertészetben, örvendetes, mert ezzel is lesz dolguk a 

munkásoknak hosszú távon. 

 

Javasolná például hízlalda építését a pedagógusföld területén. Más önkormányzatok is élnek 

ezzel. (Ezt ötletként vetné fel.) 

 

Faluházi Sándor képviselő: A Bocskai utca végén is vannak olyan telkek, amelyek jó helyen 

vannak, és az önkormányzat részére hasznosíthatók lettek volna, de azok már 

magántulajdonban vannak. 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújításának 

költségeit felméreti a műszakis munkatárssal. 

 

Juhász Sándor képviselő: Javasolta, hogy nézzék meg a községben a járdák szélességét, nem 

mindenhol megfelelően széles. 

 

Kláricz János polgármester: A Névtelen utcán, és több helyen már széles járda van, de biztosan 

vannak olyan területek ahol lehetne járdát szélesíteni, javítani.  

A volumenét fel kell itt is mérni, és utána fognak tudni tervezni. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy mikor lesznek az önkormányzati intézmények 

rákötve a szennyvízcsatorna hálózatra?  

Most hétközben a kiérkező szennyvíz mennyisége kevés, ingadozó. Ezt lehetne csillapítani 

azzal, hogy a rákötések megtörténnének.  

 

Kláricz János polgármester: Egy vállalkozóval már kötött megállapodást, de lehetséges, hogy 

az önkormányzat saját kivitelezésben fogja ezt elvégezni.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a kosárfonó füzesről tud-e valamit a 

polgármester úr? A kosárfonás is kétkezi munka lenne. 

 

Kláricz János polgármester: Régóta ki volt már adva bérbe valakinek az a terület, és most újra 

termelés folyik rajta. 
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Faluházi Sándor képviselő: Van még néhány ember a faluban, akik tudnak kosarat fonni. Jó 

volna, ha nem veszne el ez a tudásuk. Nyilván az is jó, ha a közmunkások a szemetet szedik az 

utcán, de ha egy ilyen termék kikerülne a kezük közül, az igazán termelő munka lenne. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Olyan feladatban kell gondolkodni, amit el is tudnak végezni az 

emberek. A legtöbb közfoglalkoztatottnak nincsen szakképesítése. Mindenképpen olyan 

feladatot kell keresni, ami el tudnak végezni, a maguk becsületére is és dicséretére is, és a 

közvélemény miatt is.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel 

kapcsolatosan a Startmunka keretében elvégzendő feladatok tervezéséhez? 

 

Mivel több kérdés nem volt, a napirendet lezárta. 

 

Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket térjenek át a bejelentések napirendi pontra.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Dózsa György utca ivóvízhálózatának 

javítása, cseréje, az út felújítása mikor kezdődik?  

Az ivóvízkonténer már használaton kívül van, annak lebontását kell kezdeményezni. 

Érdeklődött, hogy a község fenyőfáját az idén ki fogja felajánlani?  

Javasolja, hogy időben legyen feldíszítve, és folyamatosan legyen kivilágítva. 

 

A karácsonyi fogadással kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy a közmunkások rákérdeznek 

arra, hogy kik vannak meghívva, és kik nincsenek. Viszályt szül a közmunkások között, akik 

az intézményekben dolgoznak, és akik az utcán dolgoznak.  

Meggondolásra javasolja azt, hogy a hivatal dolgozóinak és a képviselő-testület tagjainak 

köszöntése is elegendő volna.  

 

Javasolja, hogy januárban polgármester úr tartson a vállalkozók részére egy pezsgős (pogácsás) 

újévi fogadást. Tiszteljék meg őket ezzel, vonják maguk köré a vállalkozókat, köszönjék meg 

a munkájukat, alakítják a falu közvéleményét is.   

 

Megkérdezte, hogy miért maradt el a közmeghallgatás novemberben? 

 

A községháza épületén a nemzeti lobogó elhasználódott, cseréje szükséges. 

 

Megkérdezte, hogy a székely zászló miért került fel a községházára, erről van valamilyen 

döntés?  

 

A községháza falán a rozsda lefolyt, lehet-e tenni valamit az eltűntetésére?  

 

Megkérdezte, hogy mikor költöznek a közmunkások a Kossuth utcai ingatlanba?  

 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül tegyenek rendet. Ha a községbe látogat valaki akkor 

annak is rendbe kell lennie.  

 

Megkérdezte, hogy mennyi szelektív hulladékot adnak el, és mennyit fizetnek ezért a 

szeméttelepen?  
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Faluházi Sándor képviselő: A szennyvíztelephez vezető utat lesöpörték, megtisztították.  

 

Kláricz János polgármester: A szelektív hulladékért nagyon csekély összeget fizetnek a 

szeméttelepen. A BUCSA-ÉP Kft még annak idején úgy adta a szállítási kalkulációt, hogy a 

leadott mennyiségért kapott összeget is bekalkulálták a gyűjtés költségeibe.  

Az ivóvíz konténer elbontásához bizonyos hatósági engedélyek szükségesek, az ALFÖLDVÍZ 

Zrt fogja elbontani, elszállítani.  

A Dózsa György utcai ivóvízvezeték cseréhez az ALFÖLDVÍZ Zrt-vel az önkormányzat 

megkötötte a szerződést, de az idén már nem tudnak hozzáfogni, csak jövőre, annak az utcának 

a javítása pedig aszfaltos útjavítás lesz. 

 

A karácsonyi rendezvényre azokat a közfoglalkoztatottakat szokták meghívni, akik az 

intézményeknél dolgoznak. Létezik a hosszú programos foglalkoztatás és a Startmunka 

programos foglalkoztatás. A bérekben azonban nincs különbség. Az intézményeknél egész 

évben ott dolgozók kapnak meghívást. Ilyenkor az iskola dolgozóit is meghívják. 

A közmeghallgatást még december hónapban meg fogják tartani.  

A fenyőfával kapcsolatosan meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket. 

A községháza épületén ki fogják cserélni a zászlót.  

 

A községháza falán a rozsdafolyást talán valamilyen vegyszerrel el lehet tűntetni, tesznek rá 

próbálkozást.  

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, 

megköszönte a részvételt, és az ülést 17,20 órakor bezárta 

 

 

 

kmf. 
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