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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

346-20/2018.     

20. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én 

(szerdán) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Faluházi Sándor, 

Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula képviselő 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs, Koczka Istvánné 

iskola igazgató, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető 
 

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

jegyzőt, Koczka Istvánné iskolaigazgatót, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezetőt 
 

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

részéről 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van, 1 fő hiányzik. A határozathozatalban részt 

vesz 6 fő. 
 

Ezzel az ülést megnyitotta.  
 

Javasolta, hogy a 3. napirendi pontot vegyék le, és a novemberi testületi ülésen javasolja a 

napirendre tűzni, amely a Bucsa Község Településképi rendeletének módosítását.  
 

Ismertette a napirendi pontokat: 

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

intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetésének előirányzat 

módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ Tájékoztatás a központi iskola épülete felújítási munkálatairól (szóbeli tájékoztatás) 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Koczka Istvánné iskola igazgató 
 

4./ Beszámoló a 2018/2019-es óvodai nevelési év indulásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

     Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető 
 

5./ Tájékoztatás a 2018. évi diákfoglalkoztatásról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kiss Lajos munkatárs 
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6./ Tájékoztatás a 2018 évi falunapi programok költségeivel kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

7./ Bucsa Sport Egyesület kérelme az önkormányzat által adott kölcsön visszafizetési határideje 

2018. december 31. napjára történő módosítására 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

8./ Bucsa község belterületi úthálózatával kapcsolatos egyeztetés a téli időjárásra való 

felkészítés céljából (fizikális bejárás nélkül) 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

9./ Bejelentések 
 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

a napirendi pontokat elfogadja.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.              
 

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

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 
 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.  

Az elvégezett feladatokról készült egy írásos tájékoztatás, megkérdezte a képviselőket kinek 

van kiegészítése? 
 

Földesi Györgyné képviselő: A települést a képviselő-testület vezeti. Amikor a testület 

elhatároz valamit, határozattal, vagy rendelettel, vagy felkéréssel, akkor a polgármester úrnak 

az a dolga, hogy elvégezze a munkát. A tizenegy előterjesztésből nyolc olyan, ami nem 

elvégzett munka.  A közmeghallgatás időpontját november 16 napjáról át szeretné tenni a 

polgármester úr november 30 napjára.  

Az elmúlt ülésen tájékoztatást kért, hogy a pedagógus napi ünnepség mennyibe került, erről 

csak rövid számadatot kapott. 

Polgármester úr a közmunkaprogrammal kapcsolatos tájékoztatást a novemberi testületi ülésre 

javasolja áttenni, hiszen nincs elkészített anyag. 

A 2019. évi költségvetést megalapozó intézményi struktúrát megalapozó napirendet javasolja 

a polgármester úr áttenni a novemberi ülésre, összekapcsolva a szociális ellátásokkal 

összefüggően, mivel mind a közművelődéssel kapcsolatos intézményesítés, mind pedig 

szociális intézményből való kiválás döntés a költségvetés tervezésével összefüggő. Nagyon 

későnek tartja, meg kellett volna tárgyalni, de nincs mit tárgyalni, mert nincs anyag róla.   

Novemberben, decemberben nagyon sok munka lesz, és alig van decemberben két hét ami 

munkaidő. 

A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolója november végi ülésre tud anyagot biztosítani, 

előterjesztést készíteni. Nem is érti, hogy miért, hiszen ez a feladata. Miért húzódik ez? 

A közmeghallgatás ideje miért tolódik át? Ha ez indokolva lett volna, akkor nem is kérdezné, 

hogy miért. A napirendet nem tartja elég dolgosnak.  

 

Kláricz János polgármester: Ha összefoglalná, hogy mi történik két testületi ülés között nap, 

mint nap akkor az biztosan nem férne el ennyi helyen. Magukra a feladatokra, a napi ügyekre 

kell hangsúlyt kell fektetni, mintsem a képviselő-testület előtt az apparátus havi munkájáról 

nyújtson beszámolót. Úgy érzi, hogy nem tud megfelelni a képviselő asszonynak. Ezt mindig 

megkapja kritikaként.  
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A régebbi jegyzőkönyveket olvasva sokkal kevesebb volt a polgármester ilyen jellegű 

tájékoztatása, ahhoz képest ez a tájékoztatás bővebb, illetve nem ilyen szinten kérték számon a 

képviselők, túlmenve azon, hogy a polgármester a felelős a napi menetrendért, a képviselő-

testület által hozott határozatok végrehajtásáért. A polgármester az apparátusán keresztül végzi 

el a feladatát, és nem volna elég következetes, ha ismerve és látva azokat a terheket, amelyek a 

képviselő-testületi munkán túlmenőek, az egyéb területekről érkező feladatoknak is meg kell 

felelni.  

Szeretne egyszer olyan bő anyagot készíteni az egyes napirendi pontban, amit részben el tudnak 

fogadni. Kihívás ez számára, de igyekezni fog. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Most teljesen másról beszél a polgármester úr.  

A dr. Szabó Miklóssal megkötött szerződést az önkormányzat december 31-ével felbontotta. 

Régóta beszéltek már erről, fölösleges lenne, hogy ezt mindenki elmondja. Olyan van a 

szerződésben, hogy ha a megbízó felbontja a szerződést, akkor egy éves díjat ki kell fizetni. 

Miért bántja az a polgármester urat, ha erre, mint Gazdasági Bizottság elnöke rákérdez? 

 

Kláricz János polgármester: Dr. Szabó Miklós ügyvéd eltekintett ettől. 

  

Földesi Györgyné képviselő: Elhangzott, hogy Csordás László polgármester úrral egyeztetésre 

került a tartozás rendezése. Miért egyeztetésre kerül sor, meg kellene már régóta fizetni a 

tartozást.  

A közmeghallgatás időpontja miért csúszik el? Ha az indoklások ide lettek volna írva, akkor 

nem kérdezett volna rá.  

Jól halad a polgármester úr a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával, illetve az egyéb 

feladatok elvégzésével, hamarosan közös megállapodásra jutnak. 

 

Miért csak novemberben készít a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolója anyagot, mi az 

oka? Későnek tartja, hogy november végén tárgyalják a 2019. évi költségvetést megalapozó 

struktúrákat. Úgy közelítsék meg, hogy a jó indulat vezérli, azért veti fel ezeket a dolgokat. 

Elfogadja a napirendi pontot.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást.  

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

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

114/2018.(X.31.) Képviselő-testületi határozat 

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

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetésének 

előirányzat módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot Bucsa Község 

Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetésének előirányzat módosítását.     
 

A pénzügyes munkatárs elkészítette az előirányzat módosítást megalapozó indoklásokat, 

részletes kimutatást készített szövegesen és táblázatos formában is.  
 

Az anyagot a Gazdasági Bizottság tárgyalta, kérte az elnök asszonyt, szíveskedjen tájékoztatást 

adni a bizottság álláspontjáról. 
 

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

képviselő-testület felé elfogadásra javasolta Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi 

konszolidált költségvetésének előirányzat módosítását.  
 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.  
 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, 

hozzászólása? 
 

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

szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetésének 

előirányzat módosítását.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2018.(XI.01.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
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 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság 14/2018.(X.29.) jóváhagyó 

határozata alapján Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.23.) 

önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 
 

Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.23.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdésének helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
 

„3. § 

 

Az önkormányzat konszolidált költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2018. évi költségvetését az 1. melléklet 

szerint  
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   1 056 813 657 forint költségvetési bevétellel, 

                                            1 056 813 657  forint költségvetési kiadással, 
 

állapítja meg.” 

2. § 
 

Az Ör. 4.§. (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A konszolidált költségvetési bevételek 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési bevételeinek 

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

I. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1) 416 336 005 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 219 854 474 

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről 196 481 531 

II. Közhatalmi bevételek (B3) 28 740 000 

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 3 600 000 

2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) 22 000 000 

3. Gépjárműadó 2 600 000 

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) 0 

5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság) 540 000 

III. Működési bevételek (B4) 27 231 798 

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) 19 996 758 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 492 304 561 

V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) 307 241 918 

VI. Felhalmozási bevételek (B5) 15 000 000 

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 7 500 000 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) 329 741 918 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) 822 046  479 

VIII. Finanszírozási bevételek 234 767 178    
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1. Belföldi értékpapírok bevétele 0 

2. Maradvány igénybevétele 46 817 297 

3. Likviditási célú hitelek felvétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              187 949  881 

EVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.) 1 056 813 657 

 

3.§ 
Az Ör. 5.§ (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § 
 

A konszolidált költségvetési kiadások 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési kiadásainak, 

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

Adatok: forintban 

I. Személyi juttatások (K1) 263 076 323 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 33 084 325 

III. Dologi kiadás (K3) 159 507 227 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 31 402 240 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5)        88 678 484 

Működési tartalék 0 

Működési kiadások összesen (K1-K5) 575 748 599 

VI. Beruházások (K6) 96 899 374 

Immateriális javak beszerzése 9 442 520 

Informatikai eszközök beszerzése                                                                            3 036 578 

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 30 958 834 

Pályázati önerő 6 400 000 

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás 
11 082 904 

 

Ingatlan vásárlás létesítés                                                                                    35 978 538 

VII. Felújítások (K7) 
188 579 913 

 

         Alföldvíz Zrt értéknövelő felújítása                                                                            2 000 000 
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Óvoda felújítása 118 525 107 

EFOP pályázatból Műv. ház felújítás 1 400 000 

Közmunka programból utak felújítása                                                                    10 733 003 

Pályázatból belterületi utak felújítása                                                11 530 788 

Térfigyelő kamera felújítás                                                        200 000 

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás                                                                            44 191 015 

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 (otthonteremtési helyi támogatás) 0 

5. Felhalmozási tartalék 0 

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 285 479 287 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) 861 227 886  

IX. Finanszírozási kiadások (K9) 195 585 771 

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés 7 635 890    

2. Hitelek törlesztése 187 949 881 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)   1 056 813 657 

4.§ 

Az Ör. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7 .§ 
(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá 

tartozó költségvetési szerve létszámát 2018. évre együttesen 172 főben állapítja meg az 5. 

mellékletben foglalt részletezéssel.  

 

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 151 fő.” 

 

5.§ 
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(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép. 

(4) A Rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép. 

(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

(9) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

(10) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

(11) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
(12) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

6. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját 

követő napon hatályát veszti. 

 

 

Bucsa, 2018. október 31. 

 

 Kláricz János Pap-Szabó Katalin 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetve: 2018. november 01. 

 

                                                                                                           Pap-Szabó Katalin 

jegyző 

 
 

3. napirendi pont: Tájékoztatás a központi iskola épülete felújítási munkálatairól (szóbeli 

tájékoztatás) 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a tájékoztatást a 

központi iskola épülete felújítási munkálatairól.  Köszöntötte Koczka Istvánn igazgató 

asszonyt, és felkérte, szíveskedjen tájékoztatást adni a központi iskola épülete felújítási 

munkálatairól. 

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Köszöntette a képviselőket, és megköszönte a felkérést. 

A teljes pályázatról, beruházásról nincsenek pontos információi, de a Bucsán elvégzett  pályázat 

egy uniós EFOP-4.1.3-as pályázat volt, melyet 2017 évben írtak ki, a köznevelési intézmények 

infrastruktúrájának növelését, és az oktatás minőségének a javítását célozta meg a pályázat. A 

Gyula Tankerület nyújtotta be a pályázatot, 13 intézményére és köztük volt a bucsai általános 

iskola is, melynek nagyon örült, hogy érdemesnek tartották a bucsai iskolát és 31.800.000 Ft-

tal került be az intézmény a felújításba.  

A beruházás 2017. október 31-én kezdődött, és 2018. október 31. napjával ér véget, de 

november 30. napjáig meghosszabbították a határidőt, és még ez hónapot adtak a kivitelezés 

lebonyolításához.  

A kivitelezési munkák között szerepelt a tantermekben a világítás korszerűsítése, ledes 

fénycsövekre cserélték ki a világítást. 
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Két tanteremben aljzatburkolatot cseréltek, öt tanteremben linóleum csere volt, két tanteremben 

pedig szalagparkettát raktak le. Régi álma vált valóra a pedagógusoknak azzal, hogy a nevelői 

szobához közel mosdó került kialakításra. 

Ezen kívül sportudvar felújítása történt, ugrógödör kialakítása, illetve sportszerek beszerzésére 

került sor, és nyelvi labor került kialakításra. Ez utóbbi is régi álma volt a pedagógusoknak.  

A kivitelező egy békéscsabai vállalkozó volt, aki nagyon nehezen talált alvállalkozót, akik a 

munkát el tudták volna végezni.  

A beruházás még nincs teljesen kész, a sportudvar felújítása folyik. Ennek ellenére már beindult 

a tanítás a tantermekben. Ha még nem lesz kész a sportudvar az őszi szünetben, akkor nem 

fognak a gyerekek kimenni az udvarra.  

Az ünnepélyes átadót november 15 napjára tervezik, amelyre minden képviselők meg fognak 

hívni. Szeretné megköszönni azt a segítséget, amit az önkormányzat nyújtott akkor, amikor 

augusztus 24-én kiderült, hogy nem lesz kész az iskola, és ahhoz hogy megkezdődjön a tanítás 

az önkormányzat épületeiben alakítottak ki a tanulók számára tantermeket.  

Megköszönte a segítséget.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Közben a testületi üléseken is beszéltek erről a képviselők, és volt 

tudomásuk a történtekről. Azt gondolja, hogy kellően voltak tájékoztatva.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Mégegyszer szeretné megköszönni azt az összefogást, és 

segítségnyújtást, amit az adott helyzetben az önkormányzat, a polgármester úr, és a 

munkatársak végeztek.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. 
 

Koczka Istvánné elköszönt az ülésről.  

 

4. napirendi pont: Beszámoló a 2018/2019-es óvodai nevelési év indulásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a beszámolót a 

2018/2019-es óvodai nevelési év indulásáról. Köszöntötte a jelenlévő Kovácsné Knyizsák Erika 

óvodavezetőt. Az írásban készült beszámolót a képviselők megkapták.  
 

Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása?   
 

Faluházi Sándor képviselő: A tehetségígéretes gyerekek számára kérdezett rá. Megkérdezte, 

hogy arányaiban sok vagy kevés a 6 fő tehetségígéretes gyermek? Számára kevésnek tűnik. Jó-

e ez az arány? Mi az átlag az évek során? 
 

Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Elfogadható a 6 fő, amit hiányol az az, hogy a sport 

megszűnt az óvodában. Ezeknek a gyerekeknek nagyon jó kézügyességük van, és van egy 

óvónő aki tud foglalkozni a gyerekekkel, hiszen neki is nagyon jó a kézügyessége.  

Több tehetségígéretes gyermek is van, de ez a hat gyermek a legjobb. Az óvodában több 

területen is foglalkoznak az óvónők a tehetséges gyerekekkel. 
 

Faluházi Sándor képviselő: A csoportok száma különböző, de megemlíti, hogy a legkisebb 

korosztály a legmagasabb létszámú. 

A programok közül kiemelte a beszélgető kört, a„Boldogságóra” foglalkozást. Furcsa ez, hogy 

ezzel foglalkozni kell. Ez alapvető lenne, a környezettől, a családtól meg kellene kapniuk ezt a 

gyerekeknek. Véleménye szerint nagyon kedvezőtlen, hogy erre programot kell készíteni a 

gyermekeknek.  

Mogyorósi Anikó képviselő: A digitális technika fejlődése miatt van erre szükség.  
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Fenyődi Attila alpolgármester: Ezen nem kell csodálkozni, hiszen a felnőttek is ezen mennek 

keresztül, illetve a kamaszok egymással szemben ülve telefonon chatelnek egymással. 

 

Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: A középiskolákban is folynak ilyen boldogságórák, 

mert érzelemsivárságban élnek a gyerekek. Olyan témakörökkel dolgoznak az óvodában amiről 

a gyermek keveset hall, arról hogy mi a hála, vagy az, hogy mi a megbocsátás. Ezzel mélyebben 

foglalkoznak az óvónők, fontosnak tartják ezeket a területeket. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Igen fontosak ezek a témák, csak az a baj, hogy szükség van ilyenre. 

 

Kláricz János polgármester: A csoportbontás is meg lett említve, gazdasági szempontból is 

fontos szerepe van. Két és fél éves kortól a legkisebb csoportba való felvétellel már 

csoportbontást kellene végezni.   

 

Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Az elkövetkezendő három évben magasabb létszámra 

lehet számítani az óvodáskorúak számában. A két és fél és a háromévesek száma 34 fő. Ha nem 

költöznek el sokan a településről, akkor magasabb létszámú csoportokat kell kialakítani, és 

vegyes korosztállyal. 

 

Kláricz János polgármester: A bölcsődei fejlesztésre megemelték az állami forrást, 

megháromszorozódott a tavalyihoz képest. Két feltétele van a bölcsődei csoport kialakításának. 

Egyik, ha minimum 5 szülő kéri, és ha eléri a településen a háromévet betöltött gyerekek száma 

a 40 főt. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nagyon szép anyagot készített az óvodavezető. A tehetségígéretes 

gyermekek számát elegendőnek tartja.  

 

Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Az óvoda megkapta a „Boldog Óvoda” oklevelet. Sok 

óvoda kapcsolódott be a programba. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy hogyan oldották meg a félállású óvónő 

foglalkoztatását? Továbbá a beszámoló tartalmazza, hogy az óvodások játékos angolra járnak, 

megkérdezte, hogy hova?  

 

Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Karcagra járnak a gyerekek, ott találtak egy tanárnőt 

szépen kialakított helyiségben foglalkozik a gyerekekkel. Nagyon szeretik az óvodások a 

foglalkozásokat.  

A félállású óvónői pályázati felhívásra nem volt jelentkező, ezért egy már nyugdíjas óvónőt 

kértek fel a feladatra. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.  

 

Megkérdezte van-e még kérdés, vagy kiegészítés?  

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

szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2018/2019-es óvodai 

nevelési év indulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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115/2018.(X.31.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a 2018/2019-es óvodai nevelési év indulásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Napközi Otthonos 

Óvoda vezetőjének 2018/2019 évi óvodai nevelési év indulásáról szóló beszámolóját az e 

határozathoz csatolt részletezéssel elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

  Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Tájékoztatás a 2018. évi diákfoglalkoztatásról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a tájékoztatást a 2018. 

évi diákfoglalkoztatásról. Az írásos előterjesztést Kiss Lajos munkatárs készítette.  

Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása? 

 

Faluházi Sándor képviselő: A diákok napi hat órai munkával kereshető munkabére elegendő, 

mindenki elégedett lehet. Ha az önkormányzat ezt felvállalja, akkor mindenképpen javasolja 

folytatni. Egyrészt munkára is szoktathatók a diákok, megfelelő munkaerőket kell találni, hogy 

legyen értéke is annak, hogy itt vannak a gyerekek, és számukra is értékes legyen, ne csak az 

eltelt idő legyen a mérték.  

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy milyen korosztály végezhet munkát?  

 

Kláricz János polgármester: A 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt a 

diákfoglalkoztatásban. Nem szokott túljelentkezés lenne. 18 és 22 fő volt a jelentkezők száma.  

Több évvel ezelőtt, amikor beindult ez a program, akkor még túljelentkezés volt. Most azonban 

már vannak olyan diákok, akik máshol dolgoznak, elmennek a Balatonra, egy kis kalandot is 

bevállalnak.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Az lett volna a kérdése, hogy fel tud-e venni minden jelentkezőt 

az önkormányzat? Tovább megkérdezte, hogy csak az önkormányzat lehet foglalkoztató? 

 

Kláricz János polgármester: Igen, fel tud venni minden jelentkezőt az önkormányzat.  

Más foglalkoztató is lehet, nemcsak az önkormányzat, akár járási hivatal, vagy a 

kormányhivatal, cégek. 

 

Balázs Ferencé pénzügyi munkatárs: Több diákot a szakmai gyakorlat letöltése is köt a nyári 

időszakban, és van akinek azt fontosabb letölteni, és sokszor egybeesik a diákfoglalkoztatással. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Kicsit szociális intézmény is ez, hiszen amikor a diák először 

munkát vállalnak, akkor azt úgy kell előkészíteni, hogy érezze azt a diák, hogy a munkának 

súlya van. A diákok foglalkoztatása a munkatársaknak is külön munkát ad. Ezért kell 

megtervezni, és határozottan követelni az „új munkavállalótól”. 

 

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

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a diákfoglalkoztatásról szóló tájékoztatást elfogadja.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   116/2018.(X.31.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a 2018. évi diákfoglalkoztatásról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi diákfoglalkoztatásról szóló 

tájékoztatást elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. napirendi pont: Tájékoztatás a 2018 évi falunapi programok költségeivel kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot a 2018. évi falunapi 

programok költségeivel kapcsolatos tájékoztatást. 

Megkérdezte, hogy szükséges-e kiegészíteni a leírtakat? 

 

Faluházi Sándor képviselő: Felsorolva a tételeket véleménye szerint a falunapon sok volt az 

előadó. Egyébként azt kell mondani, hogy összességében nézve a falunap költségvetése pozitív, 

mert kevesebbe került, mint amennyit tervezett rá az önkormányzat. 

 

Kláricz János polgármester: Előző években magasabb volt a költségvetés.  

Tolmácsolni fogja a fő szervezőnek, hogy a fellépők összetételén változtasson. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Ösztökélni kell az előadókat a községből. Biztosan rájuk is 

kíváncsiak lesznek a lakosok. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az előadók, fellépők 1.156.000 Ft-ot vittek el, túl sok, semmi 

értelme. Támogatná, hogy a karatésok, a nyugdíjasok, a néptánccsoport lépjen fel. De nem 

támogatja azt sem, hogy idegen helyről jöjjenek az árusok. Régebben a helyi vállalkozók ezen 

a napon ellátták a falunapot, és megtiszteltetésnek vették, hogy meg voltak hívva erre a napra. 

Gondolja, hogy a tombola tárgyakat a helyi vállalkozók adták össze, és nem látszik a 

kimutatásból, hogy mennyi volt a tombola bevétel.  

Kláricz János polgármester: A tombola jegy értékesítést, és a tombola tárgyak gyűjtését és 

vásárlását valamelyik civil szervezet végzi, és gyűjti, és a bevétel is oda érkezik vissza. Az idén 

jelentős tombola tárgy volt vásárolva, úgy mint pl. kerékpár.  

Az elmúlt két évben a Sportegyesület volt a tombola lebonyolítója. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nincs ilyen kimutatás, de lehetne egy ilyen a felsorolásban.  

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat nem kezelte a tombolát, ezért a pénzügyi 

munkatárs ezt nem tudta kimutatni. 

 

Földesi Györgyné elnök: Nem kimondottan a pénzügyestől várná ezt az összeget. 

 

Kláricz János polgármester: Az idén kb. 160.000 Ft volt a tombolabevétel. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Kb hetven falunapi támogatást kérő levelet küldött ki az 

önkormányzat, ebből helyből senki nem támogatta a falunapot.  

Az a véleménye, hogy nem kellene ilyen levelet küldeni.  
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Kláricz János polgármester: A helyi vállalkozók jelentős mennyiségű tombola tárggyal 

támogatták a falunapot. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Még egyszer szeretné hangsúlyozni, hogy soknak tartja a 

fellépőket.  

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Nem szeretne ismételni, de a maga részéről is soknak tartja a 

fellépők részére kifizetett összeget. A Swietelsky Zrt hamarosan ki fog vonulni a támogatók  

köréből, ezt is figyelembe kell venni, és meg kell beszélni, hogyan legyen. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Nem tartja soknak a fellépésekért az összeget, ezt az összeget meg 

kell hagyni, mivel ha kevesebb fellépő jön és nem ilyen stílusú, az lehet, hogy többe kerül, vagy 

már leőre jövőre is le lehetne szerződni. 

 

Kláricz János polgármester: A szervező védelmére szeretné elmondani, hogy van amikor a 

falunap előtt két hónappal tudja csak elkezdeni fixen szervezni magukat a fellépőket, hiszen 

amit a költségvetésben terveznek összeg, az kevés arra, hogy élőzenés fellépés legyen, ez 

nagyon magas összeg. A fellépők kategóriája is meghatározó. 

 

Csatlakozna a képviselő asszony véleményéhez, hogy ebből a kategóriás fellépőkből sok a négy 

fellépő. 
 

Földesi Györgyné képviselő: Ha még nem zárták le ezt a témát, szeretné hangsúlyozni, hogy 

nagyon sokat költöttek a falunapon az ebédjegyekre. Javasolná ezt a költséget csökkenteni, amit 

már most meg kell beszélni, mert jövőre ez alapján fognak dolgozni. 

Azt szeretné hangsúlyozni, hogy sok a kiadás, azt keresné, hogy hol lehetne takarékoskodni.  
 

Mogyorósi Anikó képviselő: Az ebédjegy a megbecsülés jele is lehet.  
 

Kláricz János polgármester: Összegezte az elhangzottakat, a falunapi költségek fedezésére az 

egymillió forintos költséget az önkormányzat betervezheti, törekedni kell arra, hogy a fellépők 

és egyéb költségek megoszlása tekintetében vegyék figyelembe az itt elhangzottakat.  
 

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

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

szíveskedjenek szavazni, aki a 2018 évi falunapi programok költségeivel kapcsolatos 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   117/2018.(X.31.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a 2018 évi falunapi programok költségeivel kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi falunapi programok 

költségeiről szóló tájékoztatást a csatolt írásos tájékoztató szerint elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

              Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs 

Határidő: azonnal 

7./ napirendi pont: Bucsa Sport Egyesület kérelme az önkormányzat által adott kölcsön 

visszafizetési határideje 2018. december 31. napjára történő módosítására 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a Bucsa Sport Egyesület 

kérelmét. 

A Bucsa Sport Egyesület kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat által adott kölcsön 

visszafizetési határidejének 2018. december 31. napjára történő módosítását engedélyezze.  

 

Ennek az az oka, hogy lehetősége nyílott a sportegyesületnek a 2018 évi TAO-s pályázat 

keretében sporteszközök beszerzésére, és már novemberben meg lehet vásárolni egy 

részteljesítéssel. Amennyiben ez meg tudna valósulni, akkor a sportegyesület december 30-ig 

vissza tudja fizetni az önkormányzat részére a kölcsönt. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy tudják-e ezt támogatni, mivel a visszafizetési határidő 

augusztus 31. napja volt. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy december 31. napját megelőző nap legyen, mert 

az munkaszüneti nap. Megkérdezte, hogy milyen eszközök beszerzésére kerülne sor?  

 

Kláricz János polgármester: Kéri, hogy mégis hóvége körül kellene meghatározni az időpontot, 

mert a hónap 20-ig vannak a feltöltések.  

Mezgarnitúrák, különböző labdák, edzősportszerek, fűnyíró, egy kisplatós húzható pótkocsi, 

vonalfelfestő berendezés, 2 db ping-pong asztal kerül beszerzésre. Ezek költsége 4.7 millió 

forint. Továbbá 470 négyzetméter térkövezés van betervezve.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ez utóbbiról nem volt tudomása, jó ezt hallani.  

 

Kláricz János polgármester: Kérte a szavazásból való kizárását érintettség miatt, mivel a Bucsa 

Sport Egyesület elnöke.  

 

A Képviselő-testület egyetértett a szavazásból való kizárása kéréssel, és szavazott.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   118/2018.(X.31.) Képviselő-testületi határozat 

Kláricz János polgármester szavazásból történő kizárása érintettség miatt 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete érintettség miatt Kláricz János 

polgármestert a Bucsa Sport Egyesület részére nyújtott kölcsön visszafizetése 

határidejének módosítása döntésből kizárja, mivel Kláricz János polgármester az egyesület 

elnöke. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

              Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs 

Határidő: azonnal 
 
  

Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Az év lezárása, a folyószámla hitel visszafizetése, és 

egyéb pénzügyi teendők elvégzése miatt szükséges, hogy az önkormányzat számlájára a 

kölcsön december 28. napjáig megérkezzen. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöni a kiegészítést. A visszafizetési határidő tehát 2018. 

december 28. napja. 
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Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Sport Egyesület 

részére adott kölcsön visszafizetési határidejének módosítását elfogadja 2018. december 28. 

napjáig 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagjából a szavazásban részt vesz 

5 képviselő.  

A szavazás aránya 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület 

következő határozatot hozta:  
  

119/2018.(X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 A Bucsa Sport Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési  

határidejének módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2017.(III.30.) KT számú 

határozatát módosítja és a Bucsa Sport Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési 

határidejét 2018. december 28. napjában határozza meg.  

Felelős: Fenyődi Attila alpolgármester 

              Kláricz János Bucsa SE elnök 

Határidő: 2018. december   

 

8./ napirendi pont: Bucsa község belterületi úthálózatával kapcsolatos egyeztetés a téli 

időjárásra való felkészítés céljából (fizikális bejárás nélkül) 

 

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

belterületi úthálózatával kapcsolatos egyeztetést a téli időjárásra való felkészítés céljából 

(fizikális bejárás nélkül). 

 

Bucsa község úthálózatát tekintsék át, a véleményeket mondják el. Az önkormányzat részéről 

van egy elképzelés arra, hogy a depóniában lévő kővel hogyan tudnák az utak kátyúzását 

elvégezni, és ezzel kijavítani a hibákat, és megelőzni azt, hogy a téli időjárással az utak állapota 

romoljon. Vannak olyan helyek, ahol a vízelvezető árkokat is javítani kell, továbbá átjárókat, 

bejárókat kell javítani, megvalósítani.  

Faluházi Sándor képviselő: Javasolja, hogy figyeljenek oda a belvízelvezető árkok szintezésére. 

Még olyat is el tudna képzelni megoldásnak, hogy az utcát megfelezni, és kétoldalra kivezetni 

a vizet. Az árokprofilok felhasználásával kapcsolatosan is javasolja, hogy körültekintően 

járjanak el.  

 

Kláricz János polgármester: Az árokmeder elemek és az átereszek átmérőjének kompatibilitása 

fontos. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A téma az utak karbantartása, javasolja, hogy térjenek rá erre. 

Szeretné elmondani, hogy a községet bejárva a következő tapasztalatai vannak. A Széchenyi 

utca a 30. házszámtól nem járható. 

A Dózsa György utca már az aszfaltozás előtt áll, nagyon fontos, hogy megvalósuljon.  

A Béke utcában el kell végezni a már régebben megbeszélt javítást, mert nem járható. 

Az Árpád sor utca lyukacsos, nagyon kellene kátyúzást végezni. 

A Szélső úton a Munkácsy utca és Szondi utca között kell javítást végezni.  

A Baross utca utolsó szakaszán is szükséges javítani. 

A Szív utcán szükséges megerősíteni a kanyart, mert ott fordul meg a hulladékszállító autó. 

A feldepóniázott zúzottkőnek az utakba kell kerülnie.  

Javasolja, hogy ha ezután szállítanak követ, ne a sportpálya előtti parkolóba depóniázzák le, 

mert annak nem ott a helye. 
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Kláricz János polgármester: Egyetért, nyilván olyan helyre kell a depóniát helyezni, ahol a 

felhasználás biztosított.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy az útfelújításokba beletartozik majd a Hunyadi 

utca is?  

 

Kláricz János polgármester: Minden utcát érinteni kell, ami a pályázatban fel van sorolva, a 

szükséges helyeken a javításokat el kell végezni.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Javasolja, hogy legyen megerősítve az út Kossuth utca és az Ady 

vagy a Vörösmarty utca kivezetésével. Sokat jelentene, ha innen is ki lehetne jutni a Kossuth 

utcára. Ez az utca szembe van a Szív utcával.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy a munkálatok induljanak el, és a polgármester úr 

készítsen egy munkaanyagot a november végi testületi ülésre. A november hónapot tehát arra 

kell felhasználni, hogy menjen a munka, de kéri, hogy tájékoztatást kapjanak a képviselők az 

elvégzett javításokról. 

    

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Jókai utcán lévő kőtörmelék sorsáról érdeklődött.  

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy mi lesz a sok felgyűlt ág, gally, zöldhulladék 

sorsa, ami le van depózva a külterületi önkormányzati területen? 

 

Kláricz János polgármester: A kőtörmeléket szeretnék felhasználni útalapnak, de Bucsának 

nincs ehhez megfelelő gépe. A zöldhulladékot szeretnék brikettálni, és fűtésre használni. 

 

A napirendi ponthoz kapcsolódóan a novemberi ülésre fog egy írásos tájékoztatót adni. 

A következő napirendi pont a Bejelentések.  

 

Kérte a képviselőket szíveskedjenek megtenni hozzászólásaikat.  

 

Juhász Sándor képviselő: Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzatának polgármestere 

interjút adott a Hír6 tévének, és elmondta, hogy Ecsegfalva település 3 milliárd forintos 

fejlesztésből 800 millió forintot kapott a település a szennyvízhálózat kivitelezésére. 

Megkérdezte, hogy a másik két település mennyit kapott?  

 

Kláricz János polgármester: Ez a cikk új számára. Tegnap volt közmeghallgatás Ecsegfalván. 

A teljes beruházás 2,5 milliárd forint tervezői becsléssel. Bucsa települést érintő telep bővítés 

szintén tervezői becsléssel van meghatározva, ami 248 millió forint. 

A közmeghallgatáson volt tájékoztatás az agglomerációról, arról hogy a belügyminisztérium 

elfogadta, jelenleg az éves fejlesztési keretre fel van terjesztve. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Véleménye szerint 2-300 millió forintnál nem lehet több, hiszen a 

telepen egy medence építéséről van szó. Egy egész telep építésénél nyilván kevesebbe kerül. 

 

Juhász Sándor képviselő: Arról volt szó, hogy nem Bucsa rendezi a bővítést, hanem a két 

település.  
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Földesi Györgyné képviselő: Arról volt szó, hogy a képviselő-testület arról döntött, hogy 

megengedi, hogy a két szomszéd település szennyvize a Bucsai szennyvíztisztítón menjen 

keresztül. Erről van testületi határozat. 

 

Kláricz János polgármester: A telepen lesz egy másik akna, ami a kapacitást növeli. Nagyon 

alul becsülte a költséget, a mérnöki becslés 1,6 milliárd forint Ecsegfalván, a kertészszigeti 

beruházás becslése 568 millió forint, a bucsai telep becslése 248 millió forint. 

 

Juhász Sándor képviselő: Nagyon pontatlan a tájékoztatást. nem jól tartalmazza a beruházással 

kapcsolatosan az összegeket. 

 

Kláricz János polgármester: A cikk nem jól tartalmazza az adatokat, a beruházás adatait, az 

úthálózat adatait. Ez a dokumentum, ahonnan az adatokat mondta a Kovács Mária polgármester 

asszonynak is rendelkezésére áll. 

Van-e másnak bejelentése? 

 

Földesi Györgyné polgármester: Szeretné elmondani, hogy közeleg a halottak napja, méltatlan, 

hogy milyen szemét van a településen, szinte minden utcában. A temető is szemetes, a 

közmunkások nagyon szép munkát végeztek, de az ő munkájuk kárba vész, ha nem szállítják 

el az összeszedett szemetet. 

A mozgáskorlátozottak még nem kapták meg a helyiséget.  

Kérte az ügyvéd foglalkoztatásával kapcsolatosan a képviselő-testületi határozatot, de még nem 

kapta meg. 

Több hónapja kérte a gyümölcsössel kapcsolatosan a három ajánlatot, de nem kapta meg.  

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

A Gazdasági Bizottsági ülésen volt egy kis nézeteltérés a polgármester úr és közte, mert 

felvetette, hogy az EFOP-os pályázaton belül az utaztatásokat a hivatali munkatársak végzik, 

munkaidőben, akik egyébként a hivatalban dolgoznak. A polgármester úr azt mondta, hogy ez 

az egész hivatalban így van. Kérte, hogy legyen erről készüljön egy munkaanyag november 30. 

napjára.  

 

A díszpolgári cím és Bucsa községért cím adományozásával kapcsolatosan a bucsai honlapra 

került fel anyagok, de a laudáció Szabó Gyuláné esetében nem került fel teljesen. Kéri, hogy ez 

kerüljön pótlásra, ne csak félig legyen az interneten, mert ez így méltatlan. 

 

Megkérdezte a polgármester urat, hogy az idősek napja alkalmából köszöntötte-e az időseket? 

Igaz, hogy már ennek is utána vannak, de kéri, hogy legalább az interneten, a bucsai honlapon 

tegyen egy tiszteletköszöntést.  

 

Hamarosan itt az év vége, egy hónap, nagyon hamar eltelik, és már a 2019 évi költségvetésről 

kell gondolkodni.  

Évek óta görgeti maga előtt az önkormányzat a 30 millió forintos hitelt, erre megoldást kell 

keresni. Ez azt a célt szolgálná, hogy egyik hónapban, ha megszorul az önkormányzat, akkor 

használ belőle. Már most kell ezzel foglalkozni, mi legyen ennek a megoldása, a 

visszafizetésének a módja. Most kell ezzel foglalkozni. 

 

Ismételten mondja, hogy a vagyongazdálkodással foglalkozni kell, az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok, van-e valakinek elmaradása, hogy áll a bevétel. Nézzék meg, hogy mikor lett 

kialakítva az egységár? Ha azt látják, hogy túl régen, pl. 10 éve nem volt módosítva, akkor 
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legalább az inflációval növelni kell. Erre azért van szükség, mert a következő évi 

költségvetésnél ezt figyelni kell.  

Meg kell tehát nézni, hogy mi a helyzet a közterületekkel, a lakásokkal, a földdel, az egyéb 

bérleményekkel. Vizsgálják felül a díjakat megállapító rendeleteket. 

Készüljön erről munkaanyag. Alternatívát akkor tud a testület felállítani.  

 

Megköszönte, a bejelentések ennyi lett volna. 

 

A követelések és kintlévőségek kimutatásról tájékoztatta a képviselőket, melyet a Gazdasági 

Bizottság kap a pénzügytől negyedévente. Lényeges, mert a kintlévőség 35 millió Ft, ebből 17 

millió forint a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tartozása, 8,6 millió forint a kertészszigeti 

önkormányzat tartozása, a régi szociális, és belvizes tartozás 1,4 millió forint, de erről már volt 

szó, hogy valamit tenni kell, mert többen akik tartoznak már nem élnek. Ez utóbbi megoldására 

meg van már a megoldás is. 

Rendezni kell a BUCSA SE kölcsönét, és a Református Egyház kölcsönét, erről volt szó az 

ülésen. 

 

A közvetített szolgáltatásnál az egyik szolgálati lakásnál lakónál is van kintlévőség, gázszámla 

213.000 Ft. Erre rákérdezett, és a polgármester úr úgy reagálta a kérdést, hogy akkor felmondja 

a jogviszonyt a bérlővel.  

 

Kláricz János polgármester: A tartozással kapcsolatosan részletfizetési megállapodást kötött a 

bérlővel, képviselő asszony azt mondta, hogy erre nincs jogosítványa a polgármesternek, akkor 

tette azt a reakciót, hogy megszűntetni a jogviszonyt a bérlővel.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Vannak az önkormányzatnak is adósságai, úgy mint a 

szennyvízcsatorna dugulás elhárítása. Ezt nem tudja elfogadni, mivel a szennyvízcsatorna 

hálózat garanciális három évig, és ezt nyomatékosan szeretné mondani, hogy ez nem az 

önkormányzat költsége kell hogy legyen, hanem a kivitelezőé. 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat sem fogadja el ezt a hibát, azért nem egyenlítette 

ki a számlát.  

A mozgáskorlátozottak részére a helyiség átadása folyamatban van, az eddigi bérlő már 

kiköltözött a helyiségből. 

 

Dr. Szabó Miklós ügyvéd úr eltekintett a szerződésben szereplő kikötéstől, ez menetközben 

nem került aktualizálásra. A későbbiekben csak esetileg lesz szerződés kötve az ügyvéd úrral 

jogi feladatok ellátására.  

 

A gyümölcsfa vásárlással kapcsolatosan már nagyon elkésett az ajánlatok átadásával, ezt 

restelli. Az ünnepek után átadja az ajánlatokat. 

 

A közmunkások átköltözése már nagyon aktuális. A brikkettáló gép elhelyezését is oda tervezi 

az önkormányzat. 

 

Az EFOP-os pályázattal kapcsolatosan is fog készülni egy kimutatás, kik azok a munkatársak, 

akik plusz feladatot látnak el a pályázatban a két gépkocsivezetőn kívül. 

 

A bucsai honlapon közzétett hiányos laudációt jelezni fogja Harmati Gyula képviselő úrnak, 

aki meg fogja tenni a javításokat.  

 



19 
 

A költségvetéssel kapcsolatosan annyi megjegyzést tett, hogy az elmaradások, és a pluszban 

jövő feladatok sok munkát igényelnek. Lássák be őszintén, hogy a feladatok zöme nem kis 

munka, az anyagok összekészítéséhez az apparátust is be kell vonni az adott területről, le kell 

egyeztetni, át kell beszélni. Az eddigi elmaradásokkal sem tudnak megfelelően haladni, most 

még kapott olyan feladatot a polgármester, hogy készítsen egy gazdasági modellt arra, hogy 

hogyan lehetne a hitelkeret felhasználását lecsökkenteni, leépíteni. Ehhez egy teljes 

költségvetést, és alternatíváit kellene elkészíteni.  

Véleménye szerint tűzzék ki célul, hogy pl. öt éven belül ezen állomány csökkenjen le. Át kell 

ehhez gondolni az adományozásokat, egyéb kiadásokat, amiket előre nem terveznek a 

költségvetésbe, illetve előre tudják, hogy a költségvetés úgy készül el, hogy minden évben az 

egyik nagyértékű ingatlan kerül betervezésre értékesítésre. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Arra gondolt, hogy a polgármester úrnak, mint a képviselő-testület 

vezetőjének mi az elképzelése, hogyan tudnák ezt megoldani, készülne egy munkaanyag. A 

képviselők pedig egy-egy gondolattal csatlakoznának hozzá. Pl. ha egy félmillió forintot meg 

tudnának takarítani a falunapi étkeztetésen, vagy rockzenén., akkor már csökkennének a 

kiadások.  Vagy ha a közterület használati díjak teljes mértékben beszedésre kerülnének. Nem 

feltétlen közgazdasági számítás kellene hozzá, hanem az a gondolat, hogy hogyan szeretné 

megoldani a problémát.  

 

Kláricz János polgármester: A közterület használattal kapcsolatosan a díjak felülvizsgálatát el 

lehet végezni. Ennek az anyagnak az elkészítéséhez már szükséges a munkatársak munkája is.  

 

A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatosan nagyon időszerű a tájékoztatás 

adása, Most csak egy rövid információt nyújtott a végelszámoló. November hónapban szeretné, 

ha ezt meg tudnák beszélni. 

 

A kertészszigeti kintlévőséggel kapcsolatosan a rendszerből a felszólítások megtörténtek, a 

polgármester úr egy működő képes modellt vázolt fel, aminek a REKI pályázat nyertessége is 

szerepet játszik. Ennek ellenére a decemberi időszakra ígéretet tett, hogy a közösen működtetett 

óvoda intézmény esetében 100 %-os lesz a helytállása, a többi területen pedig keresi a 

megoldást. 

 

A Swietelsky Magyarország Zrt számlájával kapcsolatosan ugyanaz az önkormányzat 

álláspontja, mint a képviselő asszonynak, azaz garanciát kell vállalnia a kivitelezőnek, a hiba 

javítása őt terheli. 

 

A szolgálati lakásnál lévő kintlévőséggel kapcsolatosan a felszólítás megtörtént, a lakó 

nyugdíjas, letiltható jövedelemmel rendelkezik, a behajtásra átadató a tartozás. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Bízni kell benne, hogy a befizetés meg fog történni. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A Békés Megyei Kormányhivatal célvizsgálat keretében ellenőrizte 

a jegyzőkönyvek beküldésének szabályosságát a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül és tett egy 

megállapítást, hogy a jogszabályban megállapított 15 napos határidő betartása Bucsa Község 

Önkormányzatánál nem valósul meg. A jegyzőkönyvek határidőben nem mennek be, 29, 30. 

34. napra történik a beérkezés. Megtették a megállapításukat, ezt a felszólítást tudomásul vette 

a jegyző, az intézkedésről november 30. napjáig kell tájékoztatni a kormányhivatalt.  
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A kormányhivatal tájékoztatásában leírja, hogy a képviselő-testületet tájékoztatta és 

munkaszervezéssel próbál eleget tenni a jogszabályi kötelezettségnek, a jegyzőkönyvek időben 

történő megküldésének. 

Ilyen kis apparátussal ilyen volumenű munkának nagyon nehéz megfelelni, de a 

jegyzőkönyveket próbálják majd előtérbe helyezni, és 15 napon belül beküldeni.  

 Gond ez Kertészszigeten is. A tájékoztatással nincs teendő, kéri, hogy vegyék tudomásul.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A jegyzetében is fel van ez írva, hogy nem volt az előző 

jegyzőkönyv még elérhető a honlapon, szeptemberi hónapi jegyzőkönyvet szerette volna 

megtekinteni, hiszen jó lenne, ha ülés előtt megnézhetné. 

  

Pap-Szabó Katalin jegyző: A kistelepüléseknek semmivel nincs kevesebb feladata, mint egy 

kicsivel nagyobb önkormányzatnak ahol egy embernek csak az a feladata, hogy jegyzőkönyvet 

ír. Itt osztott munkakörök vannak. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy minden anyag írásban készüljön el, mert sokkal 

könnyebb egy munkaanyag mellé kiegészítéseket tenni, mint az ülésen elhangzottakat utólag 

megfogalmazni. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. 

 

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

Mivel több napirend, kérdés és hozzászólás nem volt az ülést 16,00 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

Kláricz János        Pap-Szabó Katalin 

polgármester        jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


