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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-21/2013. iktatószám 

 

21. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 

(pénteken) délután 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Harmati Gyula 

Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Biró Endre, Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné, Zsombok Gyuláné pénzügyi 

főmunkatársak 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, 

valamint a meghívott előadókat, és vendégeket. 

 

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

testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat:   

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./  Tájékoztatás a Karcag Város Hivatásos Tűzoltósága Bucsa községet érintő 2012 évi 

munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Bucsa községet érintő 2012 évi munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./  Beszámoló a VéBu Kft, a Bucsa Geotherm Kft, a Bucsai Kábeltelevízió Kft, és a 

BUCSA-ÉP Kft 2012. évi gazdálkodásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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5./ Beszámoló a 2012. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

6./ Döntés a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló 

12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Bucsa Község Önkormányzat Idősügyi Koncepciójának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Döntés az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium gondozásában kiírt 

„Idősbarát Önkormányzati Díj” elnyerésére szóló pályázat benyújtására 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ A DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti 

modelljét vizsgáló tanulmány tervezet megvitatása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./ A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának 

elfogadása a 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezésének megfelelően 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

13./ „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítése, 

és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelése, 

valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése tárgyában indított hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok 

érvényességéről, érvénytelenségéről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

14./ Bejelentések 

 

Napirendi pontokat kiegészítendő napirendi pontok: 

 

15./ Szarvas Város Önkormányzata részvényvásárlás felajánlása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

16./ Az IVICA Bt kérelme a Bucsa, Kossuth téren a 308-as helyrajzi számú területből való 

bérlésre 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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17./ Felhatalmazás hitelkeret szerződés megkötésére Bucsa Község Önkormányzata és a 

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet között 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat a 

kiegészítésekkel együtt, elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a 8/2013.(III.29.) BM 

rendelet szerint. A pályázat benyújtásra került, hiánypótlása is megtörtént, az önkormányzat a 

minisztériumi döntésre vár. 

A képviselő-testület döntésének megfelelően a Bucsai Kábeltelevízió Kft ügyvezetője ifj. 

Gyarmati Imre lett.  

 

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

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló tájékoztatás elfogadását kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    47/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: Tájékoztatás a Karcag Város Hivatásos Tűzoltósága Bucsa községet 

érintő 2012 évi munkájáról 

 

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

Karcag Város Hivatásos Tűzoltósága Bucsa községet érintő 2012 évi munkájáról.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tűzoltóság részéről személyesen tudtak az ülésre eljönni, 

de a beszámolót írásban megküldték, azt a képviselők megkapták, megismerhették.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a tűzoltóság írásos tájékoztatásával 

kapcsolatosan kérdése?  
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A képviselők részéről kérdés nem volt, így kérte, hogy a testület tagjai kézfelemeléssel 

szavazzanak, és fogadják el a Karcag Város Hivatásos Tűzoltósága Bucsa községet érintő 

2012 évi munkájáról készült beszámolót.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   48/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás elfogadása a Karcag Város Hivatásos Tűzoltósága  

Bucsa községet érintő 2012 évi munkájáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcag Város Hivatásos Tűzoltósága 

Bucsa Község érintő 2012. évi munkájáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

3. napirendi pont: Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Bucsa községet érintő 2012 évi 

munkájáról 

 

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

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének Bucsa községet érintő 2012. évi munkájáról. 

 

Köszöntötte a személyesen jelen lévő Kondacs Zsolt urat, aki szóban fogja tájékoztatni a 

képviselőket az elmúlt év eseményeiről Bucsa községet érintően.  

 

Kondacs Zsolt: Köszöntötte Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait. 

Szóban szeretné tájékoztatni a képviselőket. 

Kondacs Zsoltnak hívják, jelenleg tűzoltósági felügyelő a szeghalmi kirendeltségen, tavaly 

április óta dolgozik itt, előtte huszonkét évet dolgozott Szarvason, mint vonulós tűzoltó, két 

évet pedig mint és a Tűzoltósági felügyelő a szeghalmi kirendeltségen. Mint tűzoltósági 

felügyelő a kirendeltség vezetőt Kovács Krisztián alezredes urat is helyettesíti, aki most nem 

tud jelen lenni. Örül annak, hogy Bucsára jöhetett, még soha nem járt erre, egy rendezett, szép 

környezet fogadta.  

A katasztrófa védelem átalakult, de bizonyos szegmensei megmaradtak, ilyen például a 

tűzoltóság, attól függetlenül, hogy állami felügyelet alá került, gyakorlatilag a mentő 

tűzvédelem nem változott. A mentő tűzvédelmet Bucsán a Karcagi Tűzoltóság látja el, a 

működési területe szerint. A működési területek úgy vannak meghatározva, hogy a 

tűzoltóságtól mért távolság, a vonulási idő alapján.  

A hatósági rész a Szeghalmi Katasztrófavédelmi kirendeltséghez került, a korábbi 

tűzoltóságok a szeghalmi és szarvasinak az illetékességi területeket kapták meg, január 1-jétől 

a járási közigazgatási területekhez lettek alakítva, ami kicsit változott, de Bucsát nem érinti. 

Azért van ez a kettősség a település érdekében, tehát az elsőnek ideérkező tűzoltóság jöjjön 

Bucsára, és mint olyan a Karcagi Tűzoltóság számolt be a mentő tűzvédelemről. A 

katasztrófavédelmi kirendeltséghez került minden hatósági tűzoltósági munka, amely érinti 

Bucsa községet is. Az új katasztrófavédelmi szervezet három pilléren áll. Gyakorlatilag a 

tűzvédelem, a polgári védelem és a harmadik egy újonnan megjelenő ágazat, az iparbiztonság.  

Az új pillér az iparbiztonság két dologból áll, a veszélyes anyagok előállítása, szállítása, 

tárolása. A meglévő közúti szállítást kibővítették a vasúti, a légi és a vízi szállítással. Bucsán 

is előfordulhat közúti szállítás, például a gázpalackok szállítása. Illetve a veszélyes üzemeket 
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beazonosították, ez nem érinti Bucsát, mert „sajnos” nincsen olyan üzem, elkerülik, hogy 

veszélyes anyagok szállításának legyenek kitéve.  

Az iparbiztonság másik része a kritikus infrastruktúra védelme, amely új dolog. Ez már érint 

mindenkit. Vannak olyan infrastruktúrák, amelyek nélkül szinte „megszűnik az élet”, ilyen pl. 

az áramellátás. Továbbá a gázellátást, víz, és az internet. Ha több napra megszűnik az 

áramellátás egy településen, akkor a katasztrófavédelem minél hamarabb segítséget kíván 

nyújtani a feltételek biztosításában, nyilván a szolgáltatóval együttműködve. Ez hosszú 

folyamat, de remélik, hogy el fogják érni a reményeik szerint azt, hogy pl. ami volt március 

15-én hóhelyzet, ne maradjanak települések több napig áram és fűtés nélkül. A nagyon fontos 

infrastruktúrákat meg tudják védeni, ellátott legyen a közigazgatás, legyen áram, fűtés. 

 

Kláricz János polgármester: A településen is volt rá példa, hogy több száz méteren leszakadt a 

légvezeték, amit addig nem nagyon tapasztaltak, pár óra múlva megszűntek a mobil 

szolgáltatók is. Nagyon jó volt az az információ, amit a tűzoltóságtól kapott az önkormányzat, 

hogy a 112-es hívószámon veszélyhelyzetben is lehet telefonálni, segítséget kérni.  

Illetve ha több óra eltelik áramszolgáltatás nélkül, és a glóbusz kiürül, nincs ami a vizet után 

termelje. Az önkormányzatnak jó a kapcsolata a katasztrófavédelemmel és minden információ 

időben eljutott a településre.  

 

Kondacs Zsolt: Ez az esemény már 2013 évben történt. A katasztrófavédelemben most a 

legfontosabb a megelőzés. Ha ehhez hasonló problémák lennének, több órán át nincs áram, és 

már nem tudják megoldani a problémát, akkor a megelőzésre kell gondolni, tehát agregátokat 

kell beszerezni, amivel az áramot lehet pótolni. Erre próbálnak megoldást keresni megyei 

szinten, de országosan is. Az iparbiztonság szempontjából el kell még mondani, hogy 

nagyobb üzemeknél gondot jelentett a műtrágya tárolása. A tárolással kapcsolatosan 

segítséget nyújt a katasztrófa védelem. 

A másik terület a polgárvédelmi szakterület. Ez a terület átkerült a hivatásos tűzoltósághoz. A 

település az ezzel kapcsolatos feladatokat a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóság, Túri János 

tűzoltóparancsnok és Zsombok Krisztián és a Szabó Péter látják el. Lényeges, hogy 

megtörtént minden település osztályba sorolása, Bucsa községet a III-as osztályba sorolták, 

ami a nem veszélyes területet jelenti. Ettől függetlenül elkészült a veszélyelhárítási alapterv. 

A polgárvédelmi szervezetnek 22 fő volt beosztva szolgálatra, és 2012. augusztus 11-én ennyi 

fő tett esküt. A közbiztonsági referens ifj. Gyarmati Imre, aki rugalmas, jól végzi a munkáját. 

Felkészítésük megtörtént, illetve vizsgát is tettek. Volt egy civil és karitatív szerveztek 

felkészítése, ami szintén megtörtént Bucsán is. Volt árok ellenőrzés, illetve elhanyagolt fák 

kivágása. Ezek mind-mind megelőző intézkedések voltak. A sziréna működését is 

ellenőrizték. Kijelölték a befogadó és melegedő helyeket, az iskola felső és alsó tagozata lett 

kijelölve. Befogadható létszám 225 és 100 fő.  

A tűzvédelemmel kapcsolatosan a mentő tűzoltó munkáról a karcagi tűzoltóság számol be, 8 

eset volt, 6 tűz és 2 műszaki mentés. A hatósági munkával kapcsolatosan nagyon sok változás 

van. A kéményeket évente kétszer ellenőrizni kell. Ha a lakosok nincsenek otthon, vagy nem 

engedik be a kéményseprőt, akkor átkerülnek az értesítések a tűzoltósághoz, és a tűzoltóság 

megszűnteti a kémények használatát. Ha azért nem engedik be a kéményseprőt, mert a 

lakosnak a kéményseprővel magával van a problémája (alkoholos állapotban érkezik a 

lakoshoz), akkor panaszt kell tenni, a tűzoltóság eljár. Ha viszont a kéményseprőt más okból 

nem engedik be a lakosok, és a kéményseprő nem tudja elvégezni a szolgáltatást, akkor járhat 

közbe a tűzoltóság. Csak akkor lehet újra használni a kéményt a lakosnak, ha igazolás van 

róla, hogy az ellenőrzés megtörtént. Nem szabad tehát félvállról venni a kéményseprői 

szolgáltatás elvégzésének megakadályozását, kéri a képviselőket, hogy így tolmácsolják ezt a 

változást a lakosok felé.  
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A szabadban való égetéssel kapcsolatosan a helyi rendeletnek kell a szabályzást tartalmaznia, 

egyébként tiltva van a szabadban való égetés, csak tüzelő, fűtő berendezésben lehet égetni. 

Ha van rendelet, és szabályozva van benne hogyan lehet égetni, akkor téves riasztásnak veszi 

a tűzoltóság a tűzesetet, viszont ha az égetés úgy történik, hogy nincs helyi rendelet, akkor 

meg kell bírságolni a lakost, aki égetett.  

A szabályozásnak tehát tartalmaznia kell, hogy belterületen milyen idő intervallumban, és 

milyen feltételekkel lehet égetni. Égetni tehát növény-egészségügyi okokból lehet, előtte 24 

órával be kell jelenti a katasztrófavédelmi igazgatóságnak.  

A tűzoltóságnak minden adatot, minden eseményt azonnal jelentést, feljelentést kell tennie. 

Ezt a feljelentést meg kell tenni, illetve meg kell bírságolni a személyt, aki a tüzet okozta. Ez 

a feladat és az elvárás. Olyan is megtörténhet, hogy ha valaki szándékosan okoz tüzet, és 

tűzoltóságnak be kell avatkoznia, akkor kártérítést lehet kérni. Kérte a képviselőket, hogy ezt 

is tolmácsolják a lakosok, gazdák felé. Olyan hatósági feladatai is vannak most már a 

tűzoltóságnak, hogy a társasházak lépcsőházait, folyosóit kell ellenőrizniük, illetve 

szakhatósági feladataik is vannak, működési engedélyek kiadásával kapcsolatosan. Ellenőrzik  

diszkókat, ami közös akció a rendőrséggel, tavalyi évben is volt ilyen ellenőrzés. 

Körülbelül 40 ügyfajtában kell résztvennie a tűzoltóságnak, mint szakhatóság. Ami fontosabb 

az építésügy, a működési engedélyek kiadása, telepengedélyek kiadása.  

A hatósági ellenőrzés még ami nagyon fontos, a tűzjelzők, tűzoltó berendezések vizsgálata, ez 

hatósági munka, és a panaszügy, melyet mindig kivizsgálnak. Négy munkatárs végzi ezt a 

munkát, de nagyon nagy a terület, amelyet el kell látni. A katasztrófavédelemnek a korábbi 

Szarvasi és Szeghalmi Tűzoltóság szakmai felügyelete a munkája, hozzátartozik még a 

gyomaendrődi önkormányzati tűzoltóság. Igazából a távolság az, ami a legnagyobb probléma, 

mert két szélső település nagyon messze van egymástól.  

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdésük, akár melyik területtel kapcsolatosan?  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte, hogy a vízügy 

szempontjából mennyire folyt bele az árvízi munkába a katasztrófavédelem?  

Bár Bucsa nem Gyulához tartozik, hanem Hajdúszoboszlóhoz, de nagyon jó a kapcsolatuk, 

nagyon készségesek, és mindenben segítik az önkormányzatot.  

 

Kondacs Zsolt: Az elmúlt években gátőrházakat szüntettek meg, nagyon leépítették a 

vízügyet, sok szakember elment, akik szakértelemmel rendelkeztek az árvíz kezelésében.  

Az árvíz kezelésére azonban fel kell készülni. Az elmúlt időben a Berettyónál is volt 

probléma, nagyon sok szivattyúval dolgoztak. Az idei árvíz azonban nem volt hosszú 

lefolyású, hamar lefolyt, ez sem jó, a gátoldal miatt. Az lenne jó, ha jól fel lennének készülve. 

Több embert kellene bevonni a polgár védelmi szolgálatba. A munka azonban közös, a 

vízügynek a katasztrófavédelemnek és az államnak azonban együtt kell tudni működni. 

 

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

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Bucsa 

Község érintő 2012 évi munkájáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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   49/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 

Bucsa községet érintő 2012 évi munkájáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Bucsa Község érintő 2012. 

évi munkájáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Beszámoló a VéBu Kft, a Bucsa Geotherm Kft, a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft, és a BUCSA-ÉP Kft 2012. évi gazdálkodásáról 

 

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

Kft, a Bucsa Geotherm Kft, a Bucsai Kábeltelevízió Kft, és a BUCSA-ÉP Kft 2012. évi 

gazdálkodásáról.  

A képviselők a gazdasági társaságok írásban készült beszámolóit megkapták, azt 

megismerhették.  

Elsőként a VéBu Kft 2012. évi munkájáról szeretné tájékoztatni a testületet.  

A VéBu Kft ügyvezetője Dr. Puskás János nem tud jelen lenni az ülésen, de elmondta, hogy a 

tavalyi évben nem sok minden történt a kft életében. Dr. Puskás János ügyvezető úr azonban 

szeretné eladni a tulajdonrészét, úgy a VéBu Kft-ben, mint a Bucsa Geotherm Kft-ben. Ez 

abból a szempontból megfontolandó Bucsa Község Önkormányzata esetében, mert ha 

többségi tulajdonba kerülne az önkormányzat, akkor semmi akadálya nem lenne annak, hogy 

ügyvédi megbízással be lehetne hajtani a kft-k kintlévőségeit. Ajándékba szívesen elfogadná 

Bucsa Község Önkormányzata a tulajdonrészt, de pénzt nem tudnak érte adni.  

Bár a téma nem egészen ehhez a napirendhez tartozik, így a későbbiekben erre vissza fognak 

térni, és a Dr. Puskás János ügyvezető úr javaslatát meg fogják tárgyalni.  

 

A Bucsa Geotherm Kft esetében a tavalyi évben áfa visszaigénylés volt, a Geotherm Kft az 

önkormányzat részére a tagi hitelből térített vissza, mind az önkormányzatnak, a BUCSA-ÉP 

Kft-nek és Dr. Puskás János ügyvezetőnek is. A közgyűlés folyamán úgy ítélték meg, hogy 

akik a legutóbbi üléseken képviseltették magukat, azok kaptak visszatérítést. A Geotherm 

Kft-nek rendelkezésre álló tőkéje is van, így kedvezőbb esélyekkel indulhatna a kintlévőség 

visszaszerzésére. A banki költségeken, és a könyvelőnek fizetett egyszeri díjon kívül más 

kiadása a kft-nek nem volt. A gazdálkodásról szóló beszámoló elkészült, a képviselők 

megkapták.  

 

A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2012. évi gazdálkodásáról még Szűcs Gábor ügyvezetőnek 

kellene beszámolnia, bár már az ügyvezetői feladatokat nem látja el. A könyvelési feladatokat 

ugyanaz a cég készítette el, mint a BUCSA-ÉP Kft-nek, így ez részben szerencsés is.  

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető felvállalta, hogy a szükséges dokumentumokat elkészíti. A 

kintlévőség miatt még 9.290 eFt negatív eredményként kimutatott. Ez a következő évben már 

könyvelés technikailag helyre fog állni. Így a jövőben szebb képet fog mutatni. A 2012-es 

évben semmilyen gazdasági tevékenysége nem volt a kft-nek. Reméli, hogy Ifj. Gyarmati 

Imre ügyvezetőnek sikerül a Bucsai Kábeltelevízió Kft-t bevonni a munkába, amely profit 

termelő lesz, illetve a társ tulajdonossal is együtt tudnak majd működni. Remélik a 

későbbiekben a cég eredményesebb lesz. 
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Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: Két és fél éve ügyvezetője a BUCSA-ÉP 

Kft-nek. Ez idő alatt nagyon sok minden történt a kft életében, és ezúton köszöni meg a 

képviselő-testület bizalmát.  

A BUCSA-ÉP Kft 20V évben alakult, fő tevékenysége a közszolgáltatás. A közszolgáltatás 

területén az országban hatalmas változások vannak.  

A társaság tevékenysége igen sokrétű volt, a tulajdonos önkormányzat több intézkedést hajtott 

végre, melyek eredményesek voltak. 

Sajnos a kft nem számolt azzal, hogy a közszolgáltatás díjak emelését berekesztik, ezt így 

látta a kormány helyesnek. Ezek a változtatások a 2011-es évben pozitív eredményeket 

hoztak, 2012 évben 102 eFt a nyereség, nem sok de, nyereség és ezt így kell értékelni. A 

díjakat két és fél éve nem emelte a BUCSA-ÉP Kft, de július 1-jétől csökkenni fognak a díjak 

4,2 %-kal. A kft tevékenységi körei beszűkültek, a jelen tevékenység a kereskedelmi 

tevékenység a szilárd hulladék gyűjtés, szállítás, a folyékony hulladék gyűjtés és szállítás, és 

az építőipari tevékenység. Bár tavaly nem volt építőipari tevékenység, de az összehasonlítás 

végett a beszámolóban szerepel.  

 

Biró Endre képviselő megérkezik az ülésre, így a jelenlévő képviselők száma 4 főről 5 főre nő, 

a szavazatok száma is 4-ről 5-re emelkedik.  

 

A községben csökkent a lakott ingatlanok száma, kevesebben veszik igénybe a kft 

szolgáltatásait.  

Az építőipari tevékenység 2012 évben nem volt.  

Az egyéb szolgáltatás végzése alatt szállítási tevékenységet, egyéb zöldhulladék szállítási 

tevékenységet értenek, ezek száma is csökkent.  

A BUCSA-ÉP Kft-nek a zöldhulladék kezelése területen nagyobb „reklám”-ot kell 

szorgalmaznia, mert nem mindenki számára ismert ez a tevékenységük.  

Ezt a tevékenységet 3.- Ft/m
2
 áron végzi a kft.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Nagyon jó áron végzi a kft ezt a tevékenységet.  

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A kft ezen tevékenysége vonatkozásában traktoros, gépi 

kaszálásról van szó. A rendezvény szervezésből is volt bevétele a BUCSA-ÉP Kft-nek, 

köszönhetően a Falunapi és a Lovasnapi rendezvényeknek.  

 

A BUCSA-ÉP Kft-nél felhalmozódott kintlévőségeit a NAV hajtja be, ami nagyon üdvözítő. 

Kétszeri igazolt felszólítás után át lehet adni a NAV-nak. A kft kintlévősége 6.300 eFt 

lakossági tartozás. A Kft díjképzése nagyon baráti, van egy alapdíj, és egy személyenként 

meghatározott díjtétel. Az országos viszonylathoz képest nem magas az összeg.  

A kft csatlakozott a köztisztasági egyesüléshez, folyamatosak az információ áramlások. Az 

egyesülésnek ráhatása van a törvények alkotására.  

 

A képviselők az írásban kiadott anyagból megismerhetik a kft működése részleteit.  

A díjképzésről elmondta, hogy a kormány bevezette azt, hogy csak 4,2 %-ot emelhet a kft a 

díjakon. Tájékoztatta a képviselőket, hogy emelkedett a díja a tonnánként lerakott 

hulladéknak, és mivel a bevételek nem emelkedhetnek, így ez nagyon kedvezőtlen a kft 

számára. A lerakói járulék tehát nagyon megemelkedett. Ez egy igénybevett szolgáltatás a 

hulladék elhelyezés, ami 3,6 millió forint volt a tavalyi évben, előtte ötmillió forint. Látszik 

az, hogy a Kft szigorúan vette azt, hogy a kukán felüli hulladékot csak a kft által kiadott és 

megvásárolt zsákban lehet elhelyezni. Egy háztartásban egy kukában lehet hulladékot 

elhelyezni. Ezen kívül plusz hulladékot nem visz el a Kft. 
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Faluházi Sándor alpolgármester: Mennyi pluszt jelent ez évente, mint lerakási díj? 

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: 3,5 millió forint volt, és kb. ennek az összegnek még a fele 

rátevődik pluszban. Köszönhető ez nagyon kis mértékben a házhoz menő szelektív 

gyűjtésnek, illetve annak is, hogy nem lehet többlet hulladékot csak BUCSA-ÉP Kft zsákban 

elhelyezni.  

A BUCSA-ÉP Kft vállalta, hogy közszolgáltatói tevékenységet lát el, illetve a helyi szelektív 

gyűjtésben is részt fog venni a későbbiekben.  

A BUCSA-ÉP Kft a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést úgy szeretné végezni, hogy 

nyáron havonta két alkalommal szeretne menni, intézményeknél, úgy mint óvoda, iskola 

szeretne tájékoztatást adni a szelektív gyűjtésről. Ez a kft érdeke, a szelektív gyűjtéssel a 

lerakói járulékon lehetne csökkenteni. Ami a kukákban a súlyt emeli, az a papír, és az üveg. 

Szeretne azokat az ingatlanokat megjutalmazni, ahol a legtöbb lesz a szelektíven gyűjtött 

hulladék.  

A BUCSA-ÉP Kft szeretné a biológiai gyűjtést is végezni, a komposztáló gyűjtést, azaz a 

kötegelt zöld nyesedéket. 

Ebben az évben már biztosan lesz lomtalanítás, és elektronikai hulladék gyűjtés.  

Ha elfogadják a kft közszolgáltatói tevékenységének kérelmét, akkor nagyon rövid múlva 

szeretné a kft ezeket a gyűjtéseket lebonyolítani. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Javasolta, hogy a temetőben is végezzenek szelektív 

gyűjtést. Nagyon sok ott a szemét, és egybe van gyűjtve a lebomló hulladék is, és az üveg, 

egyéb hulladék is.  

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Kertészsziget községben is szeretne szolgáltatni a BUCSA-ÉP 

Kft.  

 

Kláricz János polgármester: Kertészsziget községben a kommunális adóval együtt szedik be a 

szemétszállítás díját. Ez a legjobb, mert a kintlévőséggel nem kell számolni.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Valóban új változás, hogy az elmaradt hulladékszállítási díjat a NAV 

hajtja be, nem az önkormányzat. 

 

Biró Endre képviselő: A lerakás díját tonnában határozzák meg, a szemétszállítás díját pedig 

edényenként. Nem minden lakos termel ki egy egész kukányi szemetet, csak hetente egy kis 

zsákkal, és hetente nem is teszi ki a kukát. Véleménye szerint akkor kellene fizetni a kukáért, 

amikor kiteszik a kukát.  

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Mindenki így szeretné, de ez nem így van. 

 

Kláricz János polgármester: A piacon fellelhető egyik legigazságosabb rendszer van most a 

településen. 

Biró Endre képviselő: Annak nem igazságos, aki nem termel ki egész hónapban egy kukányi 

szemetet. A maga részéről szelektíven is gyűjti a szemetet. 

 

Kláricz János polgármester: Azt látja, hogy a közszolgáltatással kapcsolatosan nagyon sokan 

ezt a témát az egyéni oldalról közelítik meg, pedig a közösség oldaláról kellene 

megközelíteni. Megérti, amit a Biró képviselő úr elmond, de látják a képviselők s a 

beszámolót, és van 14 millió forint bevétel, amiből 3 millió nincs behajtva, és ezzel szemben 

a költségek, a kiadásokkal együtt majdnem nulla a kft eredménye, nem nyerészkedik a kft. 
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Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Szakmai szavakkal szeretné elmondani amit a kormány mond. 

Valahol a kettő között van az amit a kormány mond. Egységessé kell tenni a szolgáltatást. 

Nem sérül a szolgáltatás aránytalanságának elve azzal, hogy a szolgáltató biztosítja az 

egységességet, az egységesség maga az edény, és azt hetente gyűjteni kell.   

Kisebb edényeket is kell majd biztosítani, de csak idős, egyedülálló személyeknek.  

A heti egyszeri ürítés kötelező, ezt az egészségügyi minisztert határozza meg.  

Az egységességet a heti ürítéssel, azzal, hogy a szolgáltató megjelenik, azzal biztosítja.  

 

Biró Endre képviselő: Abban látja a problémát, ahogyan a költségek eloszlanak. Aki több 

szemetet termel, annak is annyi a költsége mint aki kevesebbet termel. Tehát az jár jobban, 

akinek több a szemete. 

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Ismer olyan települést, ahol vonalkódos rendszer van. Aki pl. 

egy évben öt ürítést kért, az olyan magas díjat von maga után, hogy a visszájára fordul. Sajnos 

ezen a településen nagyon sok az illegális lerakás, és éppen ebből adódóan. 

 

Kláricz János polgármester: Bucsán tehát olyan a rendszer, hogy meg van a lehetősége, hogy 

hetente mindenki kitegye a kukát. Azonban mégis van egyfajta differenciáltság a díjakban, 

hiszen amelyik családban többen vannak, ott többet kell fizetni, ahol kevesebben, ott 

kevesebbet. Ha olyan rendszert találna a kft, hogy csak akkor kell kitenni a kukát, ha televan, 

senki nem tenné ki. Tisztelet a kivételnek, de véleménye szerint a lakosok nagy százaléka 

nem tenné ki.  

 

Biró Endre képviselő: Az idősebbek azt sérelmezik, hogy egyedül vannak, nincs szemetük, és 

ugyanannyit fizetnek, mint akinek tele van. 

 

Kláricz János polgármester: Ez Bucsán csak akkor igaz, ha az a másik személy is, akivel az 

összehasonlítást végezzük, az is egyedül van, ha már nem egyedül van, mert az a teli kuka egy 

családé, nem igaz a feltételezés. 

 

Úgy lehetne komolyabb profitot eszközölni, ha pályázatból le tudnák cserélni a szemétszállító 

kocsit, sajnos már lejárt az ideje, és nagyon sokat költenek a karbantartására. Illetve remélik, 

hogy a kormány támogatást nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak, akik 

végzik a közszolgáltatást, szó van róla, hogy lesz valamilyen támogatás. A BUCSA-ÉP Kft 

esetében a 10 %-os díjcsökkentés közvetlenül a kft működését veszélyeztetni. Nagyobb cég 

esetében gondolni való, hogy az extra profit csorbul egy kicsit, azonban a BUCSA-ÉP Kft 

eleve a lakosság érdeki voltak mindig szem előtt tartva.  

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Dr. Kalász Imre független könyvvizsgáló jelentését csatolta a 

kft a 2012. évi gazdálkodásról szóló beszámolóhoz.  

 

Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Kft könyvvizsgálója Dr. Kalász Imre 

könyvvizsgáló is elfogadta a Kft 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az 

önkormányzat elvárásai 2010. évben változott meg a BUCSA-ÉP Kft felé. Két alkalommal is 

sikerült tagi hitelt visszafizetnie a kft-nek. A kft 2010. óta azoknak az elvárásoknak felel meg, 

amelyet az önkormányzat célul kitűzött, tehát a településen a közszolgáltatási feladat 

ellátásának színvonala ne csökkenjen, és ellátásra kerüljön, úgy a szilárd hulladék gyűjtése és 

szállítása. A kft addig évről évre „pénznyelőként” funkcionált. Még 9 millió forint tag hitele 

van a kft-nek az önkormányzat felé. Reméli, hogy idővel eljut a kft arra szintre, hogy vissza 

tudja fizetni a hitelt. Örül annak, hogy már évek óta nem szorult tagi hitelre Egy nagoyn 
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átgondolt és megfontolt munkaszervezetet tart fenn a kft. Az önkormányzat olyan szinten 

segít be, hogy a helyi ügyviteli munkához segít a munkaerővel. A kft-nek egy munkavállalója 

van, aki főállású és a gépkocsi söfőri tevékenységét végzi. Reméli, hogy a 

szennyvízberuházás kapcsán reményeik szerint munkagép bérbevételét követően be tud 

segíteni a kft a munkákba, és profitra tehet szert.  

Összességében a kft azon célkitűzések mellett és pénzügyi keretek között tevékenykedik és 

halad előre, ahogyan azt az önkormányzat is meghatározta számára.  

 

Megköszönte a BUCSA-ÉP Kft 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtartását. 

 

Kérte a képviselőket, ha nincs további kérdés akkor szavazzanak a négy gazdasági társaság 

2012. évi gazdálkodásának elfogadásáról.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a VéBu Kft 

2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

     

   50/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló elfogadása a VéBu Kft 2012. évi gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VéBu Kft 2012. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszeg 667 eFt, a mérleg 

szerinti eredmény 0 Ft, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

aki elfogadja a Bucsa Geotherm Kft 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

   51/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló elfogadása a Bucsa Geotherm Kft 2012. évi gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft 2012. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszeg 11.148 eFt, a mérleg 

szerinti eredmény -116 eFt, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

aki elfogadja a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    52/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló elfogadása a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2012. évi gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2012. 
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évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszeg 236 eFt, a mérleg 

szerinti eredmény -920 eFt, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

aki elfogadja a BUCSA-ÉP Kft 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   53/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló elfogadása a BUCSA-ÉP Kft 2012. évi gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft 2012. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszeg 11.246 eFt, a mérleg 

szerinti eredmény 79 eFt, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

5. napirendi pont: Beszámoló a 2012. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 2012. évi gyámügyi és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A beszámolót a képviselők elektronikusan megkapták, 

és megismerhették. Köszöntötte a jelen lévő Márki Tibornét, aki a Szeghalom Kistérség 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Bucsai Tagintézményének vezetője.  

 

Megkérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, és az intézményvezetőt, ha van a szóbeli kiegészítésük a 

gyámügyi és gyermekvédelmi beszámolóval kapcsolatosan, azt szíveskedjenek megtenni.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A gyermekvédelmi beszámoló a gyámügyi és gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó jegyző beszámolási kötelezettsége. Ennek megfelelően a beszámoló 

elkészült, a 2012 évről szól, amely feladatok és hatáskörök átkerültek a járási hivatalhoz, arról 

a 2013-as évben lesz majd szó. 

Ki szeretné emelni, hogy a jegyzői gyámhatósági feladatok közül a tavalyi évben két esetben 

került sor védelembe vételre, az sem az előző években megszokott a gyerekek kirívó 

magatartása miatt volt, hanem a tankötelezettség mulasztása miatt volt. A védelembe vételek 

megszűntetése száma 5 db volt, kettő eredményesség miatt. Úgy gondolja, hogy ez szép 

eredmény, és hűen tükrözi ez a számadat azt, hogy  a gyerekek is kezdenek tisztában lenni 

azzal, hogy mit tesznek, mit tehetnek és annak mi lesz a következménye. Ez folyamatos 

feladat, mert akik kikerülnek a rendszerből, azok helyére mindig jönnek újabb esetek, de az 

elmúlt évben nem volt olyan eset, hogy az családból való kiemelést eredményezett volna. Ez 

mindenképpen az eredményes munkát tükrözi, és azt hogy a jelzőrendszer jól működik. 

Egyes tagjai ugyan nem voltak jelen egy a családsegítő szolgálat által tartott megbeszélésen. 

Nem mindenki képviseltette magát, jó lett volna ha a háziorvosok és rendőrség is képviseltette 

volna magát. Ezt leszámítva azonban jól működik a jelzőrendszer, és ezt hűen tükrözi a 

beszámoló ezen része is. A védelembe vételek száma mutatta, hogy a legnagyobb probléma a 

tankötelezettség elmulasztása, volt és az iskoláztatási támogatás folyósításának 

felfüggesztését vonta maga után. Már változtak a szabályok az idei évben, illetve az ügytípus 

is elkerült a járáshoz. Új téma a beszámolóban a támogatási formák feltüntetése, ide bekerült 
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az új önkormányzati rendelet szerinti Lovász István díj adományozása, hiszen ez is a 

diákoknak, fiatalkorúaknak nyújtott támogatás. Továbbá a beszámoló részletesen szól a 

gyermekétkeztetés részleteiről. Az önkormányzat tavaly elég nehezen birkózott meg a 

programbiztosítással. Az idei évben 170 gyermek lesz benne a gyermekétkeztetésben. Az idén 

is lesz a gyerekeknek biztosítva program az ebédeltetés idejére, de a tavalyi évhez változás 

lesz az, hogy nem lesz kötelező az azon való részvétel. 11,00 órától 13,00 óráig lesz 

felügyelet. A családoknak ez nagyon nagy segítség, mert a napi egyszeri étkezése a gyereknek 

egész nyáron hétfőtől péntekig biztosítva van. A statisztikai adatokról, a támogatási formákról 

a beszámoló részletesen szól. 

A korábbi évekhez hasonlóan megkérte az önkormányzat a beszámolót az iskola ifjúsági 

felelősétől, az óvodától, a konyhától, a védőnőtől és a gyermekjóléti szolgálattól. Megköszöni 

mindenki munkáját. Egy mindenre kiterjedő részletes beszámoló került a képviselők elé. Ha 

van kérdés a továbbiakban is szívesen válaszol, illetve Márki Tiborné a Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetője is várja a kérdéseket.  

 

Márki Tiborné a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 

védelembe vétel hatáskör átkerült a gyámhivatalhoz, ez nem túl jó, mert a folyamat lelassult, 

és azt tapasztalja, hogy a védelembe vételi tárgyalás és határozat meghozatala között sok idő 

telik el. Mivel a védelembe vétel magasabb rangú határozat, és a gyerekjólét vonatkozásában 

a védelembe vett gyerekre magasabb normatíva igényelhető. Egyenlőre tehát csúszások 

vannak, és nem mindegy, hogy mikor jelenti le a térségben a védelem be gyerekre járó 

normatívát.  

A másik probléma az utaztatás. Bucsáról nehéz a beutazás Füzesgyarmatra, de 

Kertészszigetről is. Olyan időpontra kerültek a tárgyalások, ami a busza érkezéssel, indulással 

nem volt összhangban. Azóta ezt már sikerült rendezi, megbeszélni, arra a megállapodásra 

jutottak, hogy ki fog járni az ügyintéző a tárgyalásokra.   

A gyerekjóléti beszámolóból kimaradt, hogy a tavalyi évben ellenőrzések voltak helyi szinten, 

és térségi szinten, módszertani, és kormányhivatali. A bucsai szolgálat működését rendben 

találták, az törvényesen, jól működik, az ellenőrzés hibát nem tárt fel. 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatosan megváltoztak az előírások. 

A jelzésekkel kapcsolatosan az a tapasztalata, hogy az iskolában nincsenek elég információk, 

vagy nem kezelik kellő felelősséggel ezt a kötelezettséget. Van úgy, hogy az első jelzést 30 

óra múlva küldik, de olyan is előfordult, hogy 50 óra után jeleztek.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Sajnos az iskolákban sincs olyan biztonsági rendszer, amely 

számottevően megnehezítené az intézményből való kijutást, egy esetben kiderült, hogy a 

tanuló minden feltétel, és felelősségre vonás nélkül elhagyhatta az iskolát akár a 3. óra után. 

Ezen a területen lenne még hová fejlődni az intézményeknek. 

 

Kláricz János polgármester: Ezen a területen nyilván változás várható, hiszen azt már 

tapasztalják, hogy más egyéb területen is komoly szakmai feltételeknek kell megfelelni.   

A pedagógusoknak az életpálya modellen belül is fogja a tanfelügyelő végezni a 

minősítéseket. Erre a szabályozásra szükség van, egy 16-17 éves gyereket még felügyelni 

kell. 

 

Márki Tiborné intézményvezető: A tankötelezettség 18 év helyett 16 év lett, amihez 

kapcsolódóan az a tapasztalata, hogy egynémelyik esetben nem is baj, hiszen volt olyan esete, 

hogy 18 éves koráig gondozott egy tanulót, és a tanuló 18 éves kora után ugyanabból az 

osztályból került ki az iskolából, nem haladt előre.  
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A védőnő beszámolójában van egy olyan rész, amely az „alultáplált” gyerekekről szól. Ezek a 

gyerekek famíliális vékonyak,  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a gyermekvédelmi beszámolóval kapcsolatos 

kiegészítéseket.  

A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan megjegyezte, hogy a tavalyi évhez képest 

változás az, hogy el lehet vinni az ebédet ételhordóban, tavaly, még ha több terhet is rótt az 

önkormányzatra, ott kellett elfogyasztani a gyereknek. Reméli, hogy az idei nyári 

gyermekétkeztetés is úgy éri el a célját, hogy a gyermek fogyasztja el az ebédet.  

 

Márki Tiborné intézményvezető: A védőnővel figyelemmel kísérik azt, hogy a családoknál 

van-e olyan probléma, amely arra utalna, hogy a gyermek nem kap elégséges táplálékot. 

Régebb óta nem vetődött ilyen fel. Az előfordul, hogy nem a legmegfelelőbb ételt kapja a 

gyerek, de nem gondolná, hogy gyerekek éheznének.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 2012. évi beszámolót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

   54/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló beszámoló  

2012 évről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012 évről készült „A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló beszámolót” a melléklet szerint fogadja el.  

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző  

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. napirendi pont: Döntés a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak 

folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a döntést a Lovász 

István díj alapításáról, a támogatásról és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

A Kulturális Bizottság is megtárgyalta, és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a 

rendelet módosítását. A módosításokra az előterjesztésben kiadottak szerint készítette el a 

jegyző. A rendelet bevezető részében nem a gyermekvédelmi törvényre, hanem az 

önkormányzati törvényre kell a hivatkozást megtenni. 

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VI.3.) 

 önkormányzati rendelete 

 a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, 

és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

Lovász István díj alapításáról, a támogatásáról, és annak folyósításáról szóló 12/2012.(VI.29.) 

önkormányzati rendeletet (Továbbiakban: Ör.)az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

(1) Az Ör. 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(1) A díj évente egy alkalommal járó pénzbeli támogatás, amelyre az éves költségvetésben 

megállapított keretösszeg áll rendelkezésre. A pénzbeli támogatás összege évente a pályázók 

számától változhat, de minimum összege a keretösszeg 5 %-a, maximum összege pedig a 

keretösszeg 20%-a lehet.” 

 

(2) Az Ör. 5.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(4) A pályázó attól függetlenül jogosult a pályázat benyújtására, hogy az előző évben 

sikeresen pályázott és a díjat elnyerte. Előnyben részesül azonban az a pályázó, aki az előző 

években sem a Lovász István díjban, sem más önkormányzati ösztöndíj támogatásban (Bursa 

Hungarica Ösztöndíj, Arany János Tehetséggondozó Program) nem részesült.” 

 

(3) Az Ör. 5.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(5) Amennyiben bizonyosságot, nyer, hogy a pályázó úgy részesült támogatásban, hogy az 

általa közölt adatok, iratok nem a valóságnak megfelelőek, a pályázó a támogatást köteles az 

önkormányzat részére haladéktalanul visszafizetni.” 

 

2. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

Bucsa, 2013. május 31. 

 

                    Kláricz János                                                                      Dr. Nagy Éva 

                    polgármester                                                                              jegyző 

            

Kihirdetve: Bucsa, 2013. június 3-án 

                                                                                                               Dr. Nagy Éva  

                                                                                                                    jegyző 
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7. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Idősügyi Koncepciójának elfogadása 

 

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

Önkormányzat Idősügyi Koncepcióját.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériuma és Belügyminisztérium 

gondozásában megjelent felhívásra önkormányzat célul szeretné kitűzni magának azt, hogy 

pályázatot kíván benyújtani az „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére. Ezzel együtt a 

legkiemelkedőbb koncepciót, programot pénzjutalomban is részesítenek. A pályázatnak 

kötelező mellékletei nincsenek, azonban több olyan melléklet is van, mint például az 

önkormányzat Idősügyi Koncepciója, ami az elbírálás során az önkormányzat részére kedvező 

lehet. Az idősügyi programokat összegyűjtötték, írásba foglalták, és egyben megállapítható 

volt, hogy az elmúlt években is aktívan működött a községben az idősekkel kapcsolatos 

programsorozat. Az idősek is számos alkalommal vonták be az önkormányzatot és a civileket 

a saját programjaikba. Ezután egy dokumentált programról, mint Idősügyi koncepcióról 

beszélhetnek, és ha még a pályázaton is sikeresen vesz részt az önkormányzat, akkor még 

esetleg anyagi forráshoz is juthatnak. A Kulturális Bizottsági ülésen jelen volt az Alkony 

Nyugdíjas Klub tagja, akik szintén üdvözölték az önkormányzat pályázati szándékát. 

Reméli, hogy egy hatékony dokumentált együttműködés alapja lesz ez a koncepció.  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület ismerje meg, és fogadja el a község Idősügyi 

Koncepcióját.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el. Kérte a képviselőket, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 

Idősügyi Koncepcióját.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   55/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Idősügyi Koncepciójának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletét 

képező Idősügyi Koncepciót. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont: Döntés az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Belügyminisztérium gondozásában kiírt „Idősbarát Önkormányzati Díj” elnyerésére 

szóló pályázat benyújtására 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a döntést az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium gondozásában kiírt „Idősbarát 

Önkormányzati Díj” elnyerésére szóló pályázat benyújtására. 

A pályázatot Dr. Nagy Éva jegyző, és Harmati Gyula képviselő készítette, és vállalta magára 

a pályázattal kapcsolatos feladatokat.Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan kéri a 

képviselőket, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Belügyminisztérium gondozásában kiírt „Idősbarát Önkormányzati Díj” elnyerésére.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

56/2013.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat  

Döntés az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium gondozásában 

kiírt „Idősbarát Önkormányzati Díj” elnyerésére szóló pályázat benyújtására 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium gondozásában kiírt „Idősbarát 

Önkormányzati Díj” elnyerésére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

               Dr. Nagy Éva jegyző  

Határidő: értelem szerint 

 

9. napirendi pont: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

felülvizsgálata, elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát, és elfogadását.  

Összességében a módosítások az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően történtek. Az 

előterjesztésben részletezésre került a felülvizsgálatot alátámasztó jogszabály hely. 

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Délkelet-

Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

57/2013.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat  

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, elfogadása 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

I. a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a 

módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők 

szerint módosítja: 

1.) A Megállapodás bevezető részének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

„Az I. fejezet 1. pontjában meghatározott települési önkormányzatok képviselő-

testületei (továbbiakban: Tagok) - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontja és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § 

paragrafusában foglalt felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a dél-kelet alföldi 

régió területén a területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003.(XI.7) KvVM 

rendelet 5. sz. mellékletében hatályba léptetett „A Dél-Alföld Statisztikai Régió 

Hulladékgazdálkodási tervében” meghatározott a komplex térségi feladatokat ellátó 
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települési szilárd hulladékkezelő rendszerek a tervidőszak végéig kiépítésre 

kerüljenek, a követelményeknek megfelelő szolgáltató rendszer kialakításra kerüljön, 

az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi feltételek megteremtődjenek és 

megvalósuljanak – testületeik döntése alapján Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

(továbbiakban: Társulás) megalakítására Társulási Megállapodást kötnek.” 

2.) A Megállapodás I. 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.) Társulás tagjai, azok székhelye 

Név Székhely Képviseli 
Lakosságszám 

(2004. jan. 1-jén) 

Almáskamarás Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5747 Almáskamarás, 

Dózsa György u. 54. 

Mazán Attila 

polgármester 
1069 

Ambrózfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6919 Ambrózfalva, 

Dózsa Gy. u. 1. 

Perleczki Béláné 

polgármester 
566 

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6931 Apátfalva, 

Templom u. 69. 

Varga Péter 

polgármester 
3385 

Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6623 Árpádhalom, 

Petőfi u. 17. 

Szarka Attila 

polgármester 
611 

Battonya Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5830 Battonya, 

Fő u. 91. 

Dr. Karsai József 

polgármester 
6712 

Békés Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5630 Békés, 

Petőfi Sándor út 2. 

Izsó Gábor 

polgármester 
21949 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlése 

5601 Békéscsaba, 

Szent István tér 7. 

Vantara Gyula 

polgármester 
64626 

Békéssámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5946 Békéssámson, 

Hősök tere 10-12. 

Barna Jánosné 

polgármester 
2678 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5561 Békésszentandrás, 

Hősök tere 1. 

Sinka Imre 

polgármester 
4046 

Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5643 Bélmegyer, 

Petőfi S. u. 2. 

Dán Márton 

polgármester 
1155 

Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5538 Biharugra, 

Erzsébet u. 25. 

Vígh Ilona 

polgármester 
1149 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5527 Bucsa, 

Kossuth tér 6. 

Kláricz János 

polgármester 
2660 

Csabaszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5609 Csabaszabadi,  

Apácai út 6. 

Szeverényi 

Attiláné 

polgármester 

366 

Csanádalberti Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6915 Csanádalberti, 

Fő u. 30 

Csjernyik Zoltán 

polgármester 
517 

Csanádapáca Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5662 Csanádapáca, 

Felszabadulás u. 31. 

Oláh Kálmán 

polgármester 
2926 

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6913 Csanádpalota, 

Kelemen tér 10. 

Kovács Sándor 

polgármester 
3306 

Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6647 Csanytelek, 

Volentér János tér 2. 

Forgó Henrik 

polgármester 
3160 

Csárdaszállás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5621 Csárdaszállás, 

Petőfi S. u. 17. 

Petneházi 

Bálintné 

polgármester 

542 

Csorvás Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5920 Csorvás, 

Rákóczi u. 17. 

Szilágyi Menyhért 

polgármester 
5765 

Derekegyház Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  

6621 Derekegyház, 

Kossuth u. 4. 

Szabó István 

polgármester 
1848 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5510 Dévaványa, 

Hősök tere 1. 

Pap Tibor 

polgármester 
8874 

Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete  

5624 Doboz, 

Kossuth tér 3. 

Simon István 

Tamás 
4774 
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polgármester 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5836 Dombegyház, 

Felszabadulás u. 5. 

Dr. Varga Lajos 

polgármester 
2431 

Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5745 Dombiratos, 

Széchenyi u. 42. 

Bojczán Endre 

polgármester 
859 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5515 Ecsegfalva, 

Fő u. 67. 

Kovács Mária 

polgármester 
1662 

Elek Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5742 Elek, 

Gyulai u. 2. 

Pluhár László 

polgármester 
5511 

Eperjes Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6624 Eperjes, 

Petőfi u. 1. 

Dr. Kiss Csaba 

polgármester 
695 

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6625 Fábiánsebestyén, 

Szabadság tér 2. 

Dr. Kós György 

polgármester 
2039 

Földeák Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete
1
 

6922 Földeák, 

Szent László tér 1. 

Vass Imre 

polgármester 
3324 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5525 Füzesgyarmat, 

Szabadság tér 1. 

Bere Károly 

polgármester 
6487 

Gádoros Nagyközség Önkormányzat 

Képviselőtestülete 

5932 Gádoros, 

Kossuth u. 16. 

Dr. Prozlik László 

polgármester 
2447 

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5925 Gerendás 

Petőfi u. 2. 

Lengyel Zsolt 

András 

polgármester 

1546 

Geszt Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5734 Geszt 

Kossuth u. 1. 

Fábián Zsuzsánna 

polgármester 
911 

Gyula Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5700 Gyula 

Petőfi tér 3. 

Dr. Görgényi 

Ernő polgármester 
32372 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése
1
 

6800 Hódmezővásárhely, 

Kossuth tér 1. 

Almási István 

polgármester 
47946 

Hunya Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete
1
 

5555 Hunya, 

Rákóczi út 19. 

Petényi Szilárdné 

polgármester 
782 

Kamut Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5673 Kamut, 

Petőfi S. utca 106. 

Balog Imréné 

polgármester 
1210 

Kardos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5552 Kardos, 

Gyomai út 24. 

Brlás János 

polgármester 
793 

Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5945 Kardoskút, 

Március 15. tér 3. 

Lengyel György 

polgármester 
974 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5526 Kertészsziget, 

Kossuth L. u. 1. 

Kláricz Jánosné 

polgármester 
479 

Kétegyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5741 Kétegyháza, 

Fő tér 9. 

Kalcsó Istvánné 

polgármester 
4198 

Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5674 Kétsoprony, 

Dózsa Gy. u. 11. 

Völgyi Sándor 

László 

polgármester 

1581 

Kevermes Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5744 Kevermes, 

Jókai u. 1. 

Lantos Zoltán 

polgármester 
2402 

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6911 Királyhegyes, 

Jókai u. 38. 

Horváth Lajos 

polgármester 
793 

Kisdombegyház Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5837 Kisdombegyház, 

Kossuth u. 77. 

Tonka István 

Jánosné 

polgármester 

603 

Körösnagyharsány Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5539 Körösnagyharsány, 

Kossuth tér 8. 

Máté Pál 

polgármester 

 

694 

Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5522 Köröstarcsa, 

Kossuth tér 7. 

Smiri László 

polgármester 
2953 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5536 Körösújfalu, 

Fő u. 14. 

Szabó Csaba 

polgármester 
662 
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Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5725 Kötegyán, 

Kossuth u. 33. 

Nemes János 

polgármester 

1653 

Kövegy Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6912 Kövegy, 

Kossuth u. 29. 

Galgóczkiné 

Krobák Mária 

Anna 

polgármester 

476 

Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5746 Kunágota, 

Rákóczi F. u. 9. 

Pápai Zoltán 

polgármester 
3141 

Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5743 Lőkösháza, 

Eleki út 28. 

Szűcsné Gergely 

Györgyi Edit 

polgármester 

2044 

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5667 Magyarbánhegyes, 

Jókai u. 38. 

Sódarné Varga 

Gyöngyi 

polgármester 

2687 

Magyarcsanád Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete
 

6932 Magyarcsanád, 

Templom tér 1. 

Guba István 

polgármester 
1629 

Magyardombegyház Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5838 Magyardombegyház, 

Zalka Máté u. 61. 

Dús Ildikó 

polgármester 
304 

Makó Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6900 Makó, 

Széchenyi tér 22. 

 

Dr. Buzás Péter 

polgármester 25534 

Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6921 Maroslele, 

Szabadság tér 1. 

Dr. Martonosi 

György 

polgármester 

2217 

Medgyesbodzás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5663 Medgyesbodzás, 

Széchenyi u. 38. 

Krucsai József 

polgármester 
1237 

Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5666 Medgyesegyháza, 

Kossuth tér 1. 

Ruck Márton 

polgármester 
4124 

Méhkerék Község Települési Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5726 Méhkerék, 

Kossuth L. u. 80. 

Tát Margit 

polgármester 
2322 

Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5732 Mezőgyán, 

Árpád u. 37. 

Zsoldos Zoltán 

polgármester 
1321 

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-

testülete
 

5820 Mezőhegyes, 

Kozma F. u. 11. 

Kovácsné dr. 

Faltin Erzsébet 

polgármester 

6401 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5800 Mezőkovácsháza, 

Árpád u. 176. 

Prof.Dr. Turcsán 

Zsolt 

polgármester 

7039 

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6630 Mindszent, 

Köztársaság tér 31. 

Zsótér Károly 

polgármester 
7622 

Murony Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5672 Murony, 

Földvári u. 1. 

Fekete Ferenc 

Zoltán 

polgármester 

1480 

Nagybánhegyes Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5668 Nagybánhegyes, 

Kossuth u. 64. 

Jancsó Ottó 

polgármester 
1562 

Nagyér Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6917 Nagyér, 

Szabadság u. 33. 
Lőrincz Tibor 615 

Nagykamarás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5751 Nagykamarás 

Kossuth u. 2. 

Pelle István 

polgármester 
1563 

Nagylak Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6933 Nagylak 

Petőfi u. 14. 

Gyarmati András 

polgármester 
649 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

6622 Nagymágocs, 

Szentesi út 42. 

Atkári Krisztián 

polgármester 
3467 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5931 Nagyszénás, 

Hősök útja 9. 

Nyemcsok János 

polgármester 
5773 

Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6612 Nagytőke, 

Széchenyi tér 6. 

Varga Lászlóné 

polgármester 
501 

Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6923 Óföldeák, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Hajnal Gábor 

polgármester 
541 
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Okány Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5534 Okány, 

Kossuth u. 16. 

Fekete Zoltán 

polgármester 
2941 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5900 Orosháza,  

Szabadság tér 4-6. 

Csizmadia Ibolya 

alpolgármester 
31927 

Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5556 Örménykút, 

Dózsa Gy. u. 26. 

Szakács Jánosné 

polgármester 
530 

Pitvaros Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6914 Pitvaros, 

Kossuth u. 30. 

Anderkó Attila 

polgármester 1600 

Pusztaföldvár Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5919 Pusztaföldvár, 

Rákóczi u. 66. 

Dr. Baranyi István 

polgármester 
2028 

Sarkad Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5720 Sarkad, 

Kossuth u. 27. 

Bende Róbert 

polgármester 
11238 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5731 Sarkadkeresztúr, 

Vörösmarty u. 7. 

Bakucz Péter 

polgármester 
1893 

Szabadkígyós Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5712 Szabadkígyós, 

Kossuth tér 3. 

Balogh József 

polgármester 
2930 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5521 Szeghalom, 

Szabadság tér 4-8. 

Macsári József 

polgármester 
10257 

Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6635 Szegvár, 

Szabadság tér 2. 

Gémes László 

polgármester 
4997 

Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

6821 Székkutas, 

Béke u. 2. 

Szél István 

polgármester 
2560 

Szentes Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

6600 Szentes, 

Kossuth tér 6. 

Szirbik Imre 

polgármester 
31022 

Tarhos Község Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5641 Tarhos, 

Petőfi Sándor u. 29. 

Hornok Sándor 

polgármester 
983 

Telekgerendás Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5675 Telekgerendás, 

Dózsa György u. 13. 

Medvegy 

Mihályné 

polgármester 

1713 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5940 Tótkomlós, 

Fő út 1. 

Dr. Garay Rita 

polgármester 
6760 

Újkígyós Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5661 Újkígyós, 

Kossuth u. 41. 

Szebellédi Zoltán 

polgármester 
5940 

Újszalonta Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5727 Újszalonta, 

Béke u. 35. 

Jova Tibor 

polgármester 
141 

Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5811 Végegyháza, 

Széchenyi u. 2. 

Varchó István 

polgármester 
1681 

Vésztő Város Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

5530 Vésztő, 

Kossuth Lajos u. 62. 

Molnár Sándor 

polgármester 
8012 

Zsadány Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 

5537 Zsadány, 

Béke u. 82. 

Dudás Árpád 

polgármester 
1849 

Lakosságszám összesen: 485942” 

 

3.) A Megállapodás I.7.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.” 

4.) A Megállapodás I.10.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Társulás gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: nem költségvetési szerv törzskönyvi 

jogi személy.” 

5.) A Megállapodás I.11.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az „Alelnök” 

szövegrész lép.  

6.) A Megállapodás I.14.) pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi 

Polgármesteri Hivatal feladata.” 

7.) A Megállapodás II.16.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Tagok – tekintettel a környezetvédelem kiemelt szerepére, a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségük hatékony 
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ellátása érdekében - saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési 

szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények 

létrehozására és üzemeltetésére kötnek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten 

érdekeltek az érintett települések önkormányzatai. A feladat megvalósítása során a Tagok 

egy hulladékégető mű létesítését, hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, 

hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok és szigetek kialakítását, valamint 

elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják.” 

8.) A Megállapodás III.20.) pontja I.a.) alpontja törlésre kerül. 

9.) A Megállapodás IV.32.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 

megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők, 

nem érintettek részére csak felhatalmazás alapján adhatják ki, kivéve a közérdekű 

adatokat, melyekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járnak el.” 

10.) A Megállapodás IV.34.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés, valamint a Társulás Elnökségének tagjai a Társulás működéséről a 

Tagokat évente legalább egy alkalommal tájékoztatják.” 

11.) A Megállapodás V.35.) pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tagok rögzítik, hogy bármely tag által vállalt működési hozzájárulás, valamint a 

fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 

társulás székhely szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott székhely 

(gesztor) önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési 

megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely (gesztor) önkormányzat nem 

tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács 

(Taggyűlés) új székhely (gesztor) önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 

felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely (gesztor) önkormányzat ellen azonnali 

beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.” 

12.) A Megállapodás VI.37.) pontjából az „illetve Munkaszervezete” szövegrész törlésre 

kerül. 

13.) A Megállapodás VII.40.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A tagok mindegyikének – kizárólagos hatáskörében minősített többséggel hozott – 

határozata szükséges a Társulási Megállapodás jóváhagyásához, módosításához, a 

Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, valamint a Társulás 

megszüntetéséhez. 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a csatlakozni kívánó önkormányzatnak a 

csatlakozási szándékáról a Taggyűlést a vonatkozó minősített többséggel hozott 

határozatának megküldésével, legalább hat hónappal korábban értesítenie kell. A 

csatlakozási eljárásra egyebekben a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 

az irányadók.” 

14.) A Megállapodás VII. 42.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 

15.) A Megállapodás VII. 43.) pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a 

Taggyűlésnek írásban bejelenteni.” 

16.) A Megállapodás VII.44.) pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával fontos okból kizárhatja azt a Tagot, amely a Társulási Megállapodásban 

foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz 

eleget.” 
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17.) A Megállapodás VII.48.) pontja kiegészül az alábbi negyedik bekezdéssel: 

„A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 

kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 

veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a 

Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.” 

18.) A Megállapodás VIII.55.) pontja és 56.) pontja első bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„55.) A Társulás szervei a Taggyűlés, a Társulás Elnöksége, a Társulás Elnöke, a 

Társulás Alelnökei és a Társulás Bizottságai. 

A Taggyűlés 

56.) A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok (al)polgármestereiből álló 

társulási tanács (továbbiakban Taggyűlés). A Taggyűlés tagjainak megbízatása az 

önkormányzati ciklus idejéig tart.” 

19.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Elnöksége” alcím 57.) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„57. A Társulás munkáját a Taggyűlés ülései közötti időszakban a Társulás 

Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) látja el azzal, hogy a Tagok által a Társulásra 

átruházott hatásköröket nem gyakorolhatja.  

Az Elnökség 11 tagú, mely az elnökből, az elnök-helyettesekből és 8 elnökségi 

tagból áll. 

Az Elnökségi tagokat a Taggyűlés tagjai sorából az alakuló ülésen, vagy az ok 

felmerülését követő első ülésen egyszerű többségű szavazatával választja meg.” 

20.) A Megállapodás VIII. 58.) pontja és a „Társulás Elnökhelyettesei”, valamint az utána 

következő 59.) és 60.) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„58.) A Társulás Elnökét (aki egyben a Taggyűlés és az Elnökség elnöke is) a 

Taggyűlés tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. 

Az Elnök személyére a Taggyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 

Elnökének megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű többséggel dönt. 

A Társulás Elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

Társulás képviseletét, illetve a Taggyűlés és az Elnökség ülésén az elnöki teendőket 

külön meghatalmazás nélkül a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározottak szerint a Társulás erre felhatalmazott Alelnöke látja el. 

Az Elnök részletes feladatait és hatásköreit a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

 

Társulás Alelnökei 

„59.) A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére az Elnökség 

tagjai sorából 2 Alelnököt választ. Az Alelnökök személyére az Elnök tehet 

javaslatot. A Társulás Alelnökeinek megválasztásáról a Taggyűlés egyszerű 

többséggel dönt. 

Társulás Bizottságai 
60. A Taggyűlés az önkormányzatok választási ciklusának idejére 5 fős Pénzügyi 

Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság tagjait a Taggyűlés egyszerű többséggel 

választja meg, 3 főt a Taggyűlés tagjai sorából, 2 főt külső pénzügyi szakértők közül. 

A Pénzügyi Bizottság tagjai sorából Elnököt választ, Elnökét a Társulás tagjai közül 

kell megválasztani.” 

21.) A Megállapodás VIII. fejezetének „A Társulás Munkaszervezete (PIU)” alcím és az 

utána következő szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés munkaszervezete 
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62.) A Taggyűlés munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése) az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el az Mötv. 95. § (4) bekezdése 

alapján.” 

22.) A Megállapodás IX.64.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” szövegrész 

helyébe az „ Alelnök” szövegrész lép. 

23.) A megállapodás IX. 64.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatal” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 

24.) A Megállapodás IX. 65.) pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 

rendelkező képviselő jelen van.” 

25.) A Megállapodás IX. 67.) és 68.) pontjainak helyébe a következő rendelkezés lép: 

„67.) A javaslat elfogadásához - a 68.) pontban foglalt kivételekkel – legalább annyi 

tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a 

felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű 

többség). 

68.) Az alábbi döntések meghozatalához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, 

amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának a felét (minősített többség). 

a.) a Társulás Megállapodás jóváhagyásához,  

b.) a Társulási Megállapodás módosításához,  

c.) a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 

d.) a Társulási Megállapodás megszüntetéséhez,  

e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához,  

f.) tag kizárásához. 

Az a.)-d.) pontokban foglaltakhoz a Társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.” 

26.) A Megállapodás IX. 69.) pontja a.) alpontjában az „Elnökhelyetteseinek” szövegrész 

helyébe az „Alelnökeinek” szövegrész lép. 

27.) A Megállapodás IX.71.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 

28.) A Megállapodás IX.72.) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 

szövegrész lép. 

29.) A Megállapodás IX. 73.) pontjának első bekezdésében az „Elnökhelyettes” 

szövegrész helyébe az „Alelnök” szövegrész lép. 

30.) A Megállapodás IX.73.) pontja c.) alpontjában a „Békés Megyei Közigazgatási 

Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép. 

31.) A Megállapodás IX. 74.) pontjában az „Elnökhelyettes” szövegrész helyébe az 

„Alelnök” szövegrész lép. 

32.) A Megállapodás IX.75.) pontjában a „Békés Megyei Közigazgatási Hivatalnak” 

szövegrész helyébe a „Békés Megyei Kormányhivatalnak” szövegrész lép. 

33.) A Megállapodás IX. 76) pontjában az „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” 

szövegrész lép. 

34.) A Megállapodás IX. fejezetének „A Munkaszervezet feladatai” alcíme és az utána 

következő 84.) pont törlésre kerül. 

35.) A Megállapodás XI. 90.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„90.) A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás 

között – szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek 

bevonásával – egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a 

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.” 
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36.) A Megállapodás XI. 92.) pontjának első mondatának helyébe a következő rendelkezés 

lép. 

„Ezen Társulási Megállapodás megkötésénél a Tagok a vonatkozó Kohéziós 

előírások mellett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény előírásait veszik figyelembe.” 

37.) A megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba. 

II. felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

Végrehajtásért felelős: Kláricz János polgármester a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 

Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2013. június 30. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

még egy határozatot hozni a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

vonatkozóan, a Társulási Megállapodásban változik Mezőberény Város lakosságának 

számával, és a Lakosság szám összesen sor is változik. 

Kérte a képviselők egyetértését. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

58/2013.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat  

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, elfogadása 
Bucsa Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  

1.) a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – a 

módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők 

szerint módosítja: 

a.) A Megállapodás I.1. pontja kiegészül az alábbi sorral és a „Lakosságszám összesen” sor 

a következőre módosul: 
Név Székhely Képviseli Lakosságszám 

(2004. jan. 1-jén) 

Mezőberény Város 

Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

5650 

Mezőberény, 

Kossuth L. tér 

1. 

Siklósi István 

polgármester 

10.871 fő 

(2012. jan. 1-jén) 

Lakosságszám összesen:  496759 

 

b.) A megállapodás jelen módosítása 2013. augusztus 1. napján lép hatályba; 

2. ) felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására. 

Végrehajtásért felelős: Kláricz János polgármester a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 

Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2013. július 31.  

 

10. napirendi pont: A DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő 

üzemeltetési szervezet üzleti modelljét vizsgáló tanulmány tervezet megvitatása 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a DAREH 

Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modelljét vizsgáló 

tanulmány tervezet megvitatását. Az anyagot a képviselők megkapták, azt 

áttanulmányozhatták. Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése?  

Megismerve az előterjesztésben foglalt tanulmányt nem javasolja a képviselő-testület részére 

azt, hogy üzletrészt vásároljon a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft-től, és ne 

csatlakozzon a Kft-hez. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Ha az önkormányzat nem vásárol üzletrészt, attól még a 

rekultivációt elvégzik a településen? 

 

Kláricz János polgármester. Nem támogatja azt, hogy az önkormányzat a Békés-Manifest Kft-

be üzletrészt vásároljon, de úgy látja, hogy az önkormányzat részére a hulladékszállítás 

lehetősége a Békés Manifest Kft felé is megnyílik. A DAREH Önkormányzati Társulás a 

Békés Manifest Kft-t szeretné előnybe helyezni, ha a rekultiváció elkészül.. 

Bucsa községhez sokkal közelebb van Karcag Város hulladéklerakója, és a távolság elvét 

figyelembe véve biztosan nem kerül kedvezőtlen helyzetbe emiatt a település.  

A karcagi telep biztosan rendelkezik ugyanazokkal a jogosítványokkal mint a Békés Manifest 

Kft.  

Faluházi Sándor alpolgármester: Az előterjesztésben több olyan dologról van szó, ami Bucsa 

községet közvetlenül nem érinti. A község a szilárd hulladékot nem ez alapján a pályázat 

alapján elkészítendő hulladéklerakóra szállítja. Úgy látja, hogy sok értelme nincs annak, hogy 

az önkormányzat a Békés Manifest Kft-től tulajdonrészt vásároljon. A közelség elvét 

figyelembe véve a legközelebbi lerakóhelyre fog szállítani ezután a község.  

 

Kláricz János polgármester: Eddig sem jött szóba, hogy a Békés Manifest Kft, mint 

szolgáltató megjelenjen a községben, árajánlatot sem kértek. Ezt eddig el tudták kerülni. Az 

egyik érv a csatlakozáshoz az, hogy nem kell közbeszerzési eljárás díjat fizetni az 

önkormányzatnak, és sok más érv sem érinti Bucsa Község Önkormányzatát. A javaslata a 

képviselő-testület felé az, hogy nem kíván Bucsa Község Önkormányzata üzletrészt vásárolni 

a Békés Manifest Kft. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy nem 

kíván az önkormányzat üzletrészt vásárolni a Békés Manifest Kft-ben. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   59/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

A DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti 

modelljét vizsgáló tanulmány tervezet megvitatása 

Bucsa Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a DAREH Önkormányzati Társulás 

által működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modelljét vizsgáló tanulmányt, és 

döntött arról, hogy nem kíván üzletrészt vásárolni és nem kíván csatlakozni a Békés-

Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez (5746 Kunágota, Rákóczi út 9.; 

cégjegyzékszám: 04-09-009182, adószám: 21492587-2-04, képviseli: Bondár Lajos 

ügyvezető). 

Bucsa Község Önkormányzata közszolgáltatással kapcsolatos jövőbeni terveivel nem 

összeegyeztethető, hogy a Békés Manifest Kft-hez való csatlakozás. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2013. május 31. 
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11. napirendi pont: A Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.  

A Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a 2013. május 22-én 

megtartott ülésén a 7/2013.(V.22.) „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” TT. számú határozatával 

elfogadta a Társulási Megállapodás módosításait, mely módosításokat a társulást alkotó 

önkormányzatok képviselő-testületeinek is el kell fogadniuk.  

A képviselők az előterjesztést megkapták, megismerhették, megkérdezte van-e kérdés?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, aki elfogadja a 

Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   60/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

A Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Bucsa Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítását, az 

alábbiak szerint: 

 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS MIATT MÓDOSÍTÁSRA 

KERÜL A KÖVETKEZŐK SZERINT: 

 

1. A Preambulum hatályon kívül kerül, helyette az alábbi szövegezés kerül elfogadásra: 

„A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS önkormányzati képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) Magyarország  

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 87-95 §-ai alapján társulást 

hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 

Programjának II. – megvalósítási - szakaszában eredményesen vegyenek részt, az 

ivóvízminőség-javító beruházásokhoz a megfelelő mértékű önerejük biztosítása 

mellett a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza 

nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a működtetést, az 

egységes, lakosságbarát díjpolitikán alapuló egészséges ivóvíz-szolgáltatást biztosítani 

tudják. 

2. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a döntéshozatalra vonatkozó szabályok a 

következők szerint módosulnak: 

- egyszerű többségi szavazást igénylő döntést változatlan szabályok mellett hozza 

meg a Társulási Tanács, azzal, hogy egyszerű többség esetén is az igen 

szavazatoknak meg kell haladniuk a jelen lévő tagok szavazatainak több, mint 

felét, de el kell érniük az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát 

- minősített döntéshozatalnál a társulás tagjai számának több, mint a fele, és a 

társulás tagjai szavazatának több, mint fele egyetértése szükséges, de ezen 

szavazatoknak el kell érniük a társulásban részt vevő tagok által képviselt 

települések lakosságszámának a felét is.  
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3. A Társulási Megállapodás I.1. fejezetében a Társulási Megállapodás felmondására 

vonatkozó szabályok hatályon kívül kerülnek, helyére a következő rendelkezés kerül: 

„A társulásból kiválni legalább hat hónappal korábban hozott döntés alapján a naptári 

év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a Társulási Megállapodás másként nem 

rendelkezik. A kiválásról szóló minősített többségű szavazataránnyal hozott 

képviselőtestületi döntésről az érintett Önkormányzat a Társulási Tanácsot, illetve 

annak tagjait a tárgyév június 30. napjáig értesíteni köteles.” 

A társulási megállapodásban a Társulási Megállapodás felmondására vonatkozó 

kifejezés kiválás kifejezésre változik. 

4. A Társulási Megállapodásban az 1997. évi CXXXV. törvényre és az 1990. évi LXV. 

törvényre utalás mindenütt a 2011. évi CLXXXIX tv-re változik. 

5. A Társulási Megállapodásban az Elnökhelyettes elnevezések Alelnök kifejezésre 

változnak. 

6. Az itt nem érintett részeiben a hatályos egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 

egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

12. napirendi pont: A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 

módosításának elfogadása a 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezésének megfelelően 

 

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

Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása a 2011. évi 

CLXXXIX törvény rendelkezésének megfelelően. 

 

Az előterjesztésben részletezésre kerül több pontban, hogy milyen változtatásokat kell 

átvezetni a Társulási Megállapodáson.  

A képviselők ezt az előterjesztésben olvashatják.  

 

Kláricz János polgármester: Megemlítette hogy több társulási ülésen a központi orvosi 

ügyelettel kapcsolatosan folyt ügy, ez Bucsa községet nem érinti.  

Vésztó településnek volt követelése a térség felé, de ez is rendeződött. 

Továbbá Csökmő település csatlakozását november hónapban mondták ki az 

önkormányzatok, és a bejelentéstől számított 6 hónap múlva tud csatlakozni valójában 

Csökmő. 

A Tourinform iroda átkerült Füzesgyarmatra. Az irodával kapcsolatosan fognak egy pénzügyi 

koncepciót az önkormányzatok elé letenni, de nem nagy összegről van szó. Szeretnének egy 

Tourinform Irodai hálózatot, mert július 1-jétől a turisztikai közfoglalkoztatási hálózat 

beindul.  

 

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

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

szavazni, aki elfogadj a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 

módosítása elfogadását a 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezésének megfelelően 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   
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   61/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának 

elfogadása a 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezésének megfelelően 

Bucsa Önkormányzat Képviselő Testülete, Magyarország Alaptörvényének, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban 

foglalt rendelkezéseknek, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklet Kiegészítő szabályokban foglalt 

szempontoknak megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, 

Társulási Megállapodását 2013. július 01-jei hatállyal jóváhagyja. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2013. június 1. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

13./ „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának 

előkészítése, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 

vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése tárgyában 

indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a 

beérkezett ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről 

 

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

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítése, és a projekttel megvalósuló, 

valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelése, valamint a 

vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése tárgyában indított hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok érvényességéről, 

érvénytelenségéről. 

A döntés meghozatalához a Bíráló Bizottság ülésének jegyzőkönyvét és az írásbeli 

szakvéleményt a képviselők megkapták.  

  

Kérte a képviselőket, hogy a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően névszerint 

szíveskedjenek szavazni:  

 

1./ Kláricz János polgármester   igen szavazat 

2./ Faluházi Sándor alpolgármester  igen szavazat 

3./ Biró Endre képviselő   igen szavazat 

4./ Harmati Gyula képviselő   igen szavazat 

5./ Juhász Sándor képviselő   igen szavazat 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

62/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

„Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának 

előkészítése, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 

vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése tárgyában 

indított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a 

beérkezett ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről 

A Képviselő Testület  



 30 

1./ a VIKÖV Víziközmű Kft. (5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6/g) ajánlatát a Kbt. 

74. § (1) bekezdés d), valamint e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

2./ a KP. Kft. (2890 Tata, Görgey A. u. 2. I/4.) ajánlatát a Kbt. 74. §. (1) bekezdés d), 

valamint e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

3./ a Délvíz ZRT. (7754 Bóly, Alkotmány u. 57.) ajánlattevőt ajánlata alapján a szerződés 

teljesítésére alkalmasnak, az ajánlatát érvényesnek tekinti, és javasolja vele tárgyalás 

lefolytatását. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

14. napirendi pont: Szarvas Város részvény vásárlás felajánlásával kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette Szarvas Város részvény vásárlás felajánlásával 

kapcsolatos döntés meghozatalát.  

Babák Mihály Szarvas Város polgármestere 2013. május 17-én kelt levelében tájékoztatja 

Bucsa Község Önkormányzatát, hogy az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-ben 

12 099 db. 14.000 Ft névértékű részvénnyel rendelkezik, melyet értékesíteni kíván, és 

felajánlja megvételre a Zrt-nek illetve a tulajdonos társaknak. 

 

Anyagi okokból kifolyólag nem javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon részvényt, erről 

küldjenek tájékoztatást Szarvas Város Önkormányzatának.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, 

hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván részvényt vásárolni 

Szarvas Város Önkormányzatától, aki az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságban rendelkezik részvénnyel. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

63/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Szarvas Város részvény vásárlás felajánlásával kapcsolatos döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván részvényt vásárolni Szarvas 

Város Önkormányzatától, aki az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságban rendelkezik részvénnyel. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

15. napirendi pont: Az IVICA Bt kérelme a bucsai 308-as helyrajzi számú területen 

földterület használatára 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az IVICA Bt kérelmére a bucsai 308-as helyrajzi 

számú területen földterület használata kérelmét. Az IVICA Bt vezetője kérelmezte, hogy a 

jelenlegi bucsai 308-as helyrajzi számon bérelt terület mellett, a park oldalán szeretne egy 8 m 

x 21,7 m területet térkővel lerakni, és kéri, hogy a használatához járuljon hozzá a képviselő-
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testület. A területen a Végállomás Büféhez kapcsolódóan egy nyitott kiülős kerthelyiséget 

szeretnének saját költségen kivitelezni. Továbbá kérelmezte a bérlő, hogy a jelenleg is bérelt 

területet, amely maga a szennyvízakna területe, szeretné úgy kialakítani, hogy az továbbra is 

szippantható legyen, de beépítené, mivel raktár helyiségre van szüksége. Ugyanolyan 

stílusban végezné a beépítést, figyelembe veszi a biztonságtechnikai előírásokat, és azt, hogy 

ugyanúgy technikailag szippantható legyen, és ezt a kockázatot, és a kivitelezést vállalná. 

 

Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy hogyan lehet az, hogy az üzleti terv ismertetésekor 

nem volt szó arról, hogy alkoholt árusítanak, és megnyitás után árusít alkoholt a büfé, holott a 

közvetlen közelében van az óvoda, mint oktatási intézmény. 

 

Kláricz János polgármester: A működési engedélyt Füzesgyarmat Város Önkormányzata adta 

ki. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az üzlet indításakor nem volt szándékukban az alkohol árusítása, de 

mivel az üzlet jellege melegkonyhás, és a rendelet úgy szól, hogy a melegkonyhás vendéglátó 

üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és 

ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) 

távolságon belül, ezért nem volt akadálya a szeszesital árusításnak.  

 

Kláricz János polgármester: Eddig is volt ott, azon a helyen alkohol árusítás, nem gondolja, 

hogy probléma lenne, az óvodások úgysem fognak oda bemenni, illetve a tiltás az alkohol 

fogyasztásból eredő viselkedésre vonatkozna. Annak idején más nem jelezte, hogy vásárlási 

szándéka lenne a régi tulajdonos Berényi Albert felé. A mostani tulajdonos nagyon nagy 

beruházást végzett az épületen, ami mindenképpen üdvözítő. Azt nem tudják és nem lehet 

meghatározni, hogy kik mennek be oda, abba a vendéglátó egységbe. Sokan azt is üdvözlik, 

hogy van köztéri illemhely, és többen jelezték, hogy nem volt jó az, amikor zárva volt.  

A jelenlegi üzemeltetőnek nagyon jó ötletei vannak, jövőre labdarúgó bajnokság lesz, tervezi, 

hogy kivetítős közvetítést biztosít a vendégeknek. Biztosan szeretni fogják a fiatalok, és 

idősebbek ezt egyaránt. 

 

Úgy látja, hogy a képviselők nincsenek ellene a kérésnek, ezért kéri, hogy hozzanak döntést, 

és hatalmazzák fel egy Megállapodás megkötésére a terület használatára vonatkozóan az 

IVICA Bt képviselőjével. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy az 

IVICA Bt a bucsai 308-as helyrajzi számú területen 8 m x 21,7 m területet használjon, és 

felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás megkötésére, továbbá egyetért azzal, hogy az 

IVICA Bt beépítse a jelenleg is bérelt ingatlan és a buszmegálló közötti területet, 

raktárhelyiség kialakítása céljából.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

64/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Az IVICA Bt kérelme a bucsai 308-as helyrajzi számú területen földterület bérlésére 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az IVICA Bt 

egy 8 m x 21,7 m-es területet használjon a bucsai 308 helyrajzi számú területen. 

Felhatalmazza a Polgármestert a területhasználattal kapcsolatos Megállapodás 

megkötésére. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a jelenlegi bérlő beépítse a 
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jelenleg is bérelt ingatlan és a buszmegálló közötti területet, raktárhelyiség kialakítása 

céljából.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

16. napirendi pont: Felhatalmazás hitelkeret szerződés megkötésére Bucsa Község 

Önkormányzata és a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet között 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a Felhatalmazást hitelkeret 

szerződés megkötésére Bucsa Község Önkormányzata és a Szeghalom és Vidéke 

Takarékszövetkezet között. 

A hitelkeret szerződés megkötésére az önkormányzat anyai helyzete miatt van szükség. 

Sajnos az önkormányzat három hónap alatt nagyon kevés normatívát kapott. Nem csak Bucsa 

Önkormányzatától, minden önkormányzattól vonja vissza az állam a decemberben kiutalt 

normatívát.  

Tállai Államtitkár Úrnak írt egy levelet a múlt héten, és reméli, hogy hamarosan megoldást 

találnak, hiszen nemcsak Bucsa Önkormányzata problémája ez, hanem szinte minden 

önkormányzaté.  

A levelet felolvasta a képviselők részére. Elmondta, hogy Varga Mihály miniszter Úrnak is 

elküldte a levelet, aki már vissza is jelzett, hogy hamarosan meg fogják oldani a problémát.  

 

Ez a probléma akkor jelentkezett, amikor megszűnt a körjegyzőség, és a közös önkormányzati 

hivatal kezdte meg működését. Nem arról van szó, hogy rosszul gazdálkodott az 

önkormányzat, vagy túl nagy létszámú hivatalt tartanak fenn, illetve ezt létszám csökkentéssel 

nem lehet megoldani. Egyszerűen nem kap finanszírozást az önkormányzat.  

 

Kéri a képviselők egyetértését a folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére vonatkozóan. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást 

rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki felhatalmazza a 

polgármestert az önkormányzat és a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet között 

hitelkeret szerződés megkötésére.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

65/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás hitelkeret szerződés megkötésére Bucsa Község Önkormányzata és a 

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet között 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János 

polgármestert hogy a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezettel, mint Bucsa Község 

Önkormányzat számlavezető pénzintézetével hitelkeret szerződést kössön, 10.000.000 Ft 

összegben.  

Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1.§. c) pontja alapján a 

likvidhitel a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel, ez alapján Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a likvidhitel összegét 2013. december 31. napjáig 

visszafizeti. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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17. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottság tagjainak személyében 

Zsombok Gyula lemondása elfogadása, és Biró Endre, mint új tag megválasztásáról, és 

az ehhez kapcsolódó Társasági Szerződés módosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenhetedik napirendi pontot, a A BUCSA-ÉP 

Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak személyében Zsombok Gyula lemondása elfogadása, és 

Biró Endre, mint új tag megválasztásáról, és az ehhez kapcsolódó Társasági Szerződés 

módosításáról.  

Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Ifj. Gyarmati Imre, a BUCSA-ÉP Kft 

ügyvezetője írásban benyújtott előterjesztésben közli a képviselőkkel, hogy Zsombok Gyula 

lemondott a BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsági tagságáról.  

Javasolja, hogy a megüresedett tisztségre Biró Endre képviselő úr tagságát fogadja el a 

testület, Biró képviselő úr elvállalja a megbízást.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, 

Zsombok Gyula lemondását a BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsági tagságról, és egyetért 

azzal, hogy Biró Endre, mint új tag lássa el a feladatot, illetve az ehhez kapcsolódó Társasági 

Szerződés módosításával is egyetért a testület.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

66/2013.(V.31.) Képviselő-testületi határozat 

A BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak személyében Zsombok Gyula 

lemondása elfogadása, és Biró Endre, mint új tag megválasztásáról, és az ehhez 

kapcsolódó Társasági Szerződés módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a BUCSA-ÉP Kft (Székhelye: 

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. cgj: 04-09-006800) egyszemélybeni (az üzletrész 100%-ának) 

tulajdonosa, a BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsági tagjai közül Zsombok Gyula 

Felügyelő Bizottsági tag lemondását elfogadja, és új tagként Biró Endrét megválasztja.  

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a BUCSA-ÉP Kft a Társasági Szerződését a 

módosítások tekintetében végrehajtsa. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Gyarmati Imre ügyvezető 

Határidő: 2013. május 31. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és az ülést 15,30 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

      

 

Komroczkiné Nagy Edit 

               jegyzőkönyvvezető  


