Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-22/2014. iktatószám
22. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én
(hétfőn) délután 14,15 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor
képviselők.
Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatársak, valamint Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
valamint a pénzügyi munkatársakat és Ifj. Gyarmati Imre ügyvezetőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a meghívóban kiküldött napirendi pontokat, melyet
javasolt kiegészíteni még egy napirendi ponttal, ami a 4., a Bejelentések pedig az 5. napirendi
pont lesz.
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolója
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata csatlakozásáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására a
szavazatszámláló bizottság tagjainak módosítása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
4./ Döntés a BUCSA-ÉP Kft Non-profit Kft-vé történő átalakításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
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5./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Megállapította, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő jelenlévő
képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat
elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I.
féléves pénzügyi beszámolója elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolóját. A pénzügyi
beszámolót a Gazdasági Bizottság megtárgyalta.
Megkérdezte, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatosan van-e valakinek szóbeli kiegészítése?
A pénzügyi munkatársaknak nem volt kiegészítése.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e a képviselőknek kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy aki a Bucsa Község
Önkormányzat 2014. évi költségvetése I. féléves pénzügyi beszámolójához tartozó szöveges
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
52/2014.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
I. féléves pénzügyi beszámolója elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolóját 290.076 eFt bevétellel, és 266.330 eFt
kiadással az e határozathoz csatolt mellékletek alapján elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
2. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata csatlakozásáról, a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést Bucsa
Község Önkormányzata csatlakozásáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához.
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Az előterjesztést a képviselők megkapták. A téma nem ismeretlen a képviselők számára, mert
már évek óta ebben az időszakban kerül napirendre. Az önkormányzatnak csatlakoznia kell
minden évben az ösztöndíjpályázathoz, és ehhez kapcsolatosan adminisztrációs
kötelezettségek is vannak.
Az előterjesztésben olvashatnak a képviselők a pályázat részleteiről, és arról, hogy az elmúlt
évben hány főt támogatott a testület.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel a képviselők részérők kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához való
csatlakozással egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
53/2014.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az
elektronikus adatbázis használata szóló Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi
választására a szavazatszámláló bizottság tagjainak módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására a szavazatszámláló bizottság
tagjainak módosítását.
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: A képviselő-testület számára ismeretes, hogy már korábban
megválasztásra került a nemzetiségi önkormányzati képviselő 2014. évi választására a
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása.
Időközben az egyik tag jelöltsége miatt összeférhetetlenné vált.
Az előterjesztés szerint Berényi Zoltánné, Bucsa, Kossuth u. 111. szám alatti lakos
összeférhetetlen, helyébe: Ruzsányi Jánosné, Bucsa, Baross u. 16/A. szám alatti lakost
javasolja megválasztani.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel a képviselők részérők kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. évi választására a szavazatszámláló bizottság tagjai közé
Ruzsányi Jánosné megválasztásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
54/2014.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására a
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 39/2014.(VI.18.) Képviselőtestületi határozat módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 311. §
(1) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását
lebonyolító szavazatszámláló bizottságba Berényi Zoltánné Bucsa, Kossuth utca 111. szám
alatti lakos összeférhetetlensége miatt, helyébe:
-

Ruzsányi Jánosné, Bucsa, Baross u. 16/A. szám alatti lakost tagnak választja meg.

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont:
átalakításáról

Döntés

a

BUCSA-ÉP

Kft

Non-profit

Kft-vé

történő

Kláricz János polgármester: Az előterjesztésben is olvasható, hogy a hulladékszállítással és a
közszolgáltatással összefüggően hozott döntések alapján a közszolgáltatást végző cégben
tulajdonjoggal kell rendelkezni az önkormányzatnak. Ennek kapcsán Kertészsziget Község
Önkormányzata minimális százalékos arányban bevásárolta magát a kft-be. Viszont az idei év
január 1-jével egy jogszabályi kötelem miatt magát a névváltoztatást, illetve a kft-én belül a
tevékenység minősítését is módosítani kell, amit tulajdonosi hozzájárulás nélkül a kft
ügyvezetője nem végeztethet el. Ez nem zárja ki, hogy a kft más tevékenységet is végezzen, a
változás az elszámolási kötelemben van.
Ennek a módosításnak tehát meg kell történnie. Kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a BUCSA-ÉP Kft nonprofit kft-vé történő
átalakításával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
55/2014.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat
Tulajdonosi hozzájárulás a BUCSA-ÉP Kft Nonprofit Kft-vé történő talakulásához
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a BUCSA-ÉP Kft 90 %-os
tulajdoni részbeni tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a BUCSA-ÉP Kft (székhelye:
5527. Bucsa, Kossuth tér 6. cgjsz: 04-09-006800) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzéséhez szükséges közszolgáltatói minősítés és a további működés végett Nonprofit
Kft-vé alakuljon.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ifj. Gyarmati Imre
ügyvezetőt és a cég ügyvédjét a szükséges cégbejegyzési változásokhoz szükséges
dokumentumok elkészítésére, továbbá felhatalmazza Kláricz János polgármestert az
aláírásra.
Felelős: Kláricz János polgármester
Ifj. Gyarmati Imre BUCSA-ÉP Kft ügyvezető
Határidő: Folyamatos
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét
és az ülést 14,50 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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