Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
346-22/2018.
22. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-én
(csütörtökön) délután 14,45 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Földesi Györgyné,
Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradt: Faluházi Sándor képviselő
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs,
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van, 1 fő hiányzik. A
határozathozatalban részt vesz 6 fő.
Ezzel az ülést megnyitotta
Ismertette a napirendi pontokat:
1./Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. negyedéves pénzügyi
beszámolója elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Településképi rendeletének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ A 2018. évi közfoglalkoztatási program összefoglaló
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Tájékoztatás a 2019. évi járási Start munka indításával kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Az Elmü-Solár Kft és Bucsa Község Önkormányzata között megkötött bérleti szerződés
módosítása a bucsai 0243/1 helyrajzi számú területen létesítendő napelemparkkal
kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
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7./ Tájékoztatás a pályázatokban foglalkoztatott munkavállalók feladatairól
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló
9./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Az elvégezett feladatokról készült egy írásos tájékoztatás, megkérdezte a képviselőket kinek
van kiegészítése?
-

-

Dózsa György utca aszfaltozása megtörtént, de a pályázatban foglalt teljes beruházás
megvalósításának határideje: 2018. december 31. A továbbiakban az érintett utcák
kátyúzása az időjárás függvényében történik.
Swietelsky Magyarország Kft. részére felszólítás került kiküldésre az irányunkba
fennálló tartozás rendezésére. A felszólításról továbbá értesítésre került a
kivitelezésben közreműködő mérnökszervezet az OVIBER Kft. Ülésünk idejéig
felszólításunkra visszajelzés és teljesítés nem érkezett.
Nyilvánosság kapcsán tett lépéseink: Településünk weboldalának és írott sajtó
megjelenésével kapcsolatban bekért ajánlatokból ülésünk ideéig csak egy ajánlat
érkezett. Testületi üléseink TV közvetítésére csak egy szolgáltató alkalmas, de sajnos
ülésünk idejéig a szolgáltató felkérésünkre nem küldött ajánlatot. Álláspontom szerint
az weboldalra és az írott sajtóra érkezett ajánlatok piaci árnak megfelelőek, de további
alátámasztó ajánlat bekérése szükségesek.

Kiegészítette az előterjesztést azzal, hogy a tegnapi napon volt a Szeghalom Kistérség
Többcélú Társulás ülése, amelyen elhangzott, hogy hosszú távon Dévaványa kiválását
követően a szociális intézmény működtetése a jelenlegi formában nem lesz fenntartható.
Vésztő város már kinyilatkozta, hogy megvizsgálja a kiválás lehetőségét. A későbbiekben ez
a helyzet Bucsa települést is nagy feladatok elé állíthatja. Meg kell vizsgálni, hogy a szociális
feladatokat hogyan, milyen más alternatívában, milyen formában tudja majd Bucsa település a
továbbiakban ellátni. Hivatalos döntés nem született, arra született döntés, hogy még ebben az
évben lesz társulási ülés ebben a témában.
Megkérdezte a képviselőket, hogy milyen egyéb hiányosságokat látnak még a lejárt határidejű
határozatok végrehajtása napirendben.

2

Földesi Györgyné képviselő: A Swietelsky Magyarország Kft részére felszólítás került
kiküldésre az önkormányzat irányába fennálló tartozás rendezésére. Megkérdezte, hogy mivel
tartozik a Swietelsky Magyarország?
A Dózsa György utca aszfaltozása megtörtént, de szükség van az út két oldalán a padkák
feltöltésére, mert le fog törni az út széle. Ez nagyon fontos dolog lenne. Kellett volna, de
utólag is el lehet még készíteni azt, hogy jövet-menet is legyen egy-egy kitérő a járműveknek.
Az önkormányzatnak van elegendő zúzottköve
Kláricz János polgármester: Az előző ülésen került felvetésre az, hogy az önkormányzat a
követelései sorában nyilvántartja azt, hogy a szennyvízművet ért javításnak a költségét a
Swietelsky Magyarország Zrt az önkormányzatnak számlázta ki, és ennek a továbbhárításáról
van szó, annak a jogfolytonosságáról és a garanciális javításról van szó, és ennek a műszaki
alátámasztását pedig a mérnökszervezetnek kell elrendelni. Most tehát ennek a folyamatnak a
felgyorsításáról van szó.
A Dózsa György utcában az aszfaltozási munkálatoknak a padkázás nem volt része a
munkafolyamatnak, a zúzott az önkormányzat rendelkezésére áll, és ezt a lehető legrövidebb
idő alatt el kell végezni. Annyi a probléma, megpróbálja az önkormányzat beütemezni, de a
kotró rakodó gép jelenleg karbantartás alatt van Debrecenben.
Most zajlik egyeztetés a Bucsai Agrár Kft-vel, két témában, a szociális tűzifa kiszállítása, és a
padkázásban való segítségnyújtás ügyében, hiszen a kft-nek is van egy kotrórakodó gépe. A
tárgyalás sikerétől is függ, hogy mikor lesz elvégezve a padkák feltöltése.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel több kérdés
és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
120/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III.
negyedéves pénzügyi beszámolója elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot Bucsa Község
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedéves költségvetési beszámolóját.
A pénzügyes munkatárs elkészítette az előirányzat módosítást megalapozó indoklásokat,
részletes kimutatást készített szövegesen és táblázatos formában is.
Az anyagot a Gazdasági Bizottság tárgyalta, kérte az elnök asszonyt, szíveskedjen
tájékoztatást adni a bizottság álláspontjáról.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és a
képviselő-testület felé elfogadásra javasolta Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének III. negyedéves gazdálkodásának pénzügyi teljesítését.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még a képviselőnek a
bizottság álláspontján túl kiegészítése?
Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottsági ülésen felvetette, hogy a 2019. évi
költségvetés tervezése előkészületeinél folytassanak olyan tárgyalásokat, hogy azokat a
terheket, mínuszokat, amelyeket már évek óta maga előtt görget az önkormányzat, azokat
nullára redukálja. Ezt kétféle módon lehet megtenni, a bevételek növelésével, és a kiadások
csökkentésével.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, és kéri a képviselő-testület tagjait is, hogy mindenkinek
legyen ötlete, gondolata, hogy mik lehetnek azok a lépések, amelyeket meg kell tenni ahhoz,
hogy az önkormányzat a költségvetési rendeletében elérje a legmagasabb bevételeket, és
legalacsonyabb kiadásokat.
Kláricz János polgármester: Egyetértve, megköszönte a tájékoztatást.
Kéri a képviselőket, hogy a képviselő asszony által felvetett témával kapcsolatosan javaslattal
éljenek. Ennek szellemében kezdődjön meg a 2019. évi költségvetés tervezése.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése,
hozzászólása?
Kérdés és hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III.
negyedéves pénzügyi beszámolóját.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
121/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. negyedéves pénzügyi
beszámolója elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a megismerés és megvitatás után
elfogadja.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: 2018. november 29.
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3. napirendi pont: Bucsa Község Településképi rendeletének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Településképi rendeletének elfogadását.
Kérte a jegyző asszony egészítse ki az előterjesztést.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A településképi rendelet kb egy éve került a képviselő-testület elé
elfogadásra. A rendeletet külső szolgáltató készítette, a kormányhivatal szakmai és formai
hiányosságokat észrevételezett, majd visszaküldésre került a SZEKVENS Bt-nek akik azt
készítették. Az elkészült rendeletet óváhagyásra megküldte az önkormányzat a
kormányhivatalnak. Ez alkalommal már jóváhagyták a módosításokat, így most a képviselőtestület elé kerül a rendelet elfogadásra.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a jegyző asszony kiegészítését.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése? Most jutnának el oda, hogy lesz egy
településképi rendelete az önkormányzatnak, és ezután tudnának a településen módosításokat
indítványozni.
Földesi Györgyné képviselő: A Településarculati kézikönyv is nemrégen készült el. Már
akkor is elmondta, hogy túl sok a községben az elhasználódott szemetes, a régi hirdetőtábla,
amelynek már nincs akkor jelentősége, mint régen. Vannak még a községben régi utcanév
táblák, amelyeket már le lehetne szedni. Ilyen és ehhez hasonló munkálatokat a
közfoglalkoztatottak is el tudnának végezni, ha a feladatot konkrétan meghatározzák részükre.
Magát a rendeletet elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község településkép védelméről szóló rendeletét
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeltet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(XII.01.) önkormányzati rendelete
Bucsa község településkép védelméről
a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi
4. napirendi pont: A 2018. évi közfoglalkoztatási program összefoglaló
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a 2018. évi
közfoglalkoztatási program összefoglalója napirendet.
Megkérdezte a képviselőket, sikerült-e az anyagot áttanulmányozni, milyen kiegészítést
igényel az anyag.
Földesi Györgyné képviselő asszony már készített erről a napirendről egy anyagot.
Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottság már tárgyalta a napirendet,
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Ennek a lényege az, hogy a közmunkaprogram nem vezet sehova, ma már látják
mindannyian, hogy a közmunkaprogramban nem tudnak haszonra termelni, talán csak a
mezőgazdasági programban.
Elfogadja a kormánytól azt a fellépését, hogy mindenki dolgozzon, és kapjon munkát és
szokjon vissza a munka világába. Ott ahol ellenőrzést végzett mindenhol jószívvel fogadták,
de az nem a munkások hibája, hogy nem tudnak elegendően termelni. Jobban meg kell
terhelni őket, és számon kell kérni.
Azt is nagyon furcsának tartja, hogy van olyan személy, akinek tízperces munkája van
naponta, és ezért jár a havi bér. Ha ezt átszámolja ár-érték arányban másfélmillió forintos
fizetésnek felelne meg.
Vagy amikor az iskolában ki kellett segíteni a vállalkozót a beruházás során és közmunkások
dolgoztak ott, és Bucsa Község Önkormányzata segítséget nyújtott, akkor annyival kevesebbe
került a beruházás?
Minden képviselőnek átadott egy összefoglalót a felméréséről.
Kláricz János polgármester: Az iskolában nem csak az átalakítási munkák folytak, hanem
nyelvi labor is készült, és eszközöket is vásároltak. Nem tudja pontosan, hogy a vállalkozó
mennyiért vállalta a beruházást.
Földesi Györgyné képviselő: A képviselők is érzik, hogy nem jó úton haladnak így, ezt
minden képviselő érzi.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy a most elkészített anyaggal kapcsolatosan mi
a vélemény?
Földesi Györgyné képviselő: Jó anyagnak tartja, további gyűjtő munkát igényel, nincs
ellentétben az ellenőrzési anyaggal. Az adatokat Kiss Lajos szolgáltatta. Az a képviselők
dolga, hogy az adatokat értékeljék.
Fenyődi Attila alpolgármester: Részben egyetért a közmunkaprogrammal kapcsolatosan a
képviselő asszony felvetésével. Ha a létszámot le tudnák harmadolni, és tudnák megfelelően
irányítani a munkát, és ellenőrizni, akkor érhetnének el eredményeket. Lehet, hogy kevesebb
emberrel több eredményre jutnának.
Kláricz János polgármester: Az eddigi években is az volt az elvárás, hogy minél nagyobb
létszámot foglalkoztatni kell. Eszerint cselekedett mindenki. De sokszor említette, hogy magát
az önkormányzatot és az infrastruktúráját alkalmatlannak tartja arra, hogy 200 embert
foglalkoztasson, és irányítson.
Azt lehetett látni, hogy már 2018 évben is, de 2019 évben a közfoglalkoztatotti létszám
csökkentésre kerül. Vannak már olyan megyék, ahol nem is indítottak közfoglalkoztatást,
mert a munkaerőpiac már alkalmas arra, hogy fogadja a munkavállalókat. Nem lehet tudni,
hogy Békés megyében ez mikor fog elérkezni.
Az idei adattáblában kiközölt átlaglétszám 114 fő volt, volt hogy több volt, volt, hogy
kevesebb. Azt kikötésként határozták meg, hogy ennél a létszámnál többet nem lehet
foglalkoztatni. Tegnap délre azonban a bekért tervezet szerint összevont programokban három
programot tervezett az önkormányzat 70 fővel, 13 főt a mezőgazdasági programban, így 30
fővel csökkent a létszám, és ez alkalmassá válik arra, hogy magának a közmunkának is vissza
kell adni a becsületét.
Arra kér mindenkit, hogy a közfoglalkoztatási tervezéskor a december 17-i testületi ülésre
címszavakkal készüljenek javaslatokkal.
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Nem garantálja, hogy minden meg tud valósulni a szakember hiány miatt, de a tervezéshez
kéri a testületi tagok javaslatait.
A mostani előterjesztéssel kapcsolatosan a kritikát el kell fogadni. Van a közfoglalkoztatással
kapcsolatosan ideig óráig kialakult vita, olyan mintha nem értenének egyet, viszont az
önkormányzat felé a foglalkoztatási elvárásokat is megfogalmazták.
Konklúzióként levonná, hogy célkitűzésként kell elérni az, hogy a közfoglalkoztatás területén
is egyfajta megfelelésnek kell kialakulnia.
Megkérdezte van-e még kérdés, vagy kiegészítés?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki 2018. évi közfoglalkoztatási program összefoglalóval elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
122/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat
A 2018. évi közfoglalkoztatási program összefoglaló
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi közfoglalkoztatási program
összefoglalót elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Tájékoztatás a 2019. évi közfoglalkoztatás tervezéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a 2019. évi
közfoglalkoztatás tervezéséről szóló tájékoztatást.
A kiküldött anyag szerint kell a közfoglalkoztatást megtervezni, melynek során a képviselők
általi címzett feladatok meghatározására számít. Ezen túlmenően szeretné, ha a
közfoglalkoztatási programmal párhuzamosan elgondolkodnának jövőre egy szociális
szövetkezet létrehozásán. Az elmúlt években vagyonként keletkezett eszközök piaci
hasznosítását igyekeznének megteremteni.
Ha egy szövetkezetet alakítanának, akkor az önkormányzati tulajdonban lévő pl.
gyümölcsössel, gépparkkal nyílna lehetőség, hogy a szövetkezet hathatósabb munkát
végezzenek.
Ha egy szövetkezetet alakítanának, akkor az önkormányzat tulajdonában álló, gépek, géppark
2019 év végén kerülne erre sor.
A szövetkezet létrehozására pályázatot lehet benyújtani. A kompetens személyek
foglalkoztatására.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk?
Földesi Györgyné képviselő: Amit kaptak a képviselők, az egy kormányanyag. Ennek mentén
kell a tervezést elvégezni.
Kláricz János polgármester: Összegzésként kérte a képviselőket, hogy hagyják jóvá a tervezés
elkezdéséhez a három programot, a tervezett létszámot, és a zúzottkő vásárlást.
Építő jellegű munkálatot nem fognak tervezni, mert nincs olyan szakember, aki elvégezné.
Hasznos a járdaépítés, az áteresz csere, és a karbantartási munkák. Kéri, hogy támogatólag az
irányelvet fogadják el a képviselők.
Kimondják azt, hogy létszámot csökkentenek, három programelemet terveznek, és szigorúbb
irányítással.
7

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a közfoglalkoztatás tervezéséről szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
123/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a 2019. évi közfoglalkoztatás tervezéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019 évi közfoglalkoztatás
tervezéséről szóló tájékoztatást megismerte.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Az Elmü-Solár Kft és Bucsa Község Önkormányzata között
megkötött bérleti szerződés módosítása a bucsai 0243/1 helyrajzi számú területen
létesítendő napelemparkkal kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot a
Az Elmü-Solár Kft és Bucsa Község Önkormányzata között megkötött bérleti szerződés
módosítása a bucsai 0243/1 helyrajzi számú területen létesítendő napelemparkkal
kapcsolatosan.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Ez év elején elvi döntés született arra, hogy a 0243 helyrajzi számú
területen egy közel 2 hektár terület lesz kiserőmű céljából kiemelve a szántó földterületből.
Elkészült a telekalakítás, pontosan meghatározásra került a területnagyság, új helyrajzi szám
került meghatározásra a 0243/1, és a többi része változatlan a bérleti szerződésnek. Ennek a
jóváhagyása szükséges a képviselő-testület részéről.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte a képviselőket, van-e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki az Elmü-Solár Kft és Bucsa Község Önkormányzata között
megkötött bérleti szerződés módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
124/2018.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat
Az Elmü-Solár Kft és Bucsa Község Önkormányzata között megkötött bérleti szerződés
módosítása a bucsai 0243/1 helyrajzi számú területen létesítendő napelemparkkal
kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Elmü-Solar Kft
(székhely: 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11., képviselője: Kőszegi József ügyvezető) a
Bucsa, külterület 0243/1 helyrajzi szám alatt található 1.0445 hektár nagyságú területen
naperőművet létesítsen és azt legalább 25 évig üzemeltesse azzal, hogy más tevékenység
folytatásához az önkormányzat nem járul hozzá. A terület üzemszerű használatra
alkalmas kialakításával kapcsolatos költségek a beruházó vállalkozót terhelik.
A képviselő-testület a terület bérleti díját 140.000 Ft/hektár/év összegben határozza meg,
öt évenkénti maximum 15 %-os emelés, szerződésben történő kikötése mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére, és annak utólagos bemutatására.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal
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7./ napirendi pont: Tájékoztatás a pályázatokban foglalkoztatott munkavállalók
feladatairól
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a tájékoztatást a
pályázatokban foglalkoztatott munkavállalók feladatairól.
Az előterjesztésben foglaltak adnak számot arról, hogy a különböző EFOP pályázatokban a
munkatársak milyen formában, feladatokban vannak foglalkoztatva.
A tájékoztatást a képviselők egybehangzóan elfogadták.
8./ napirendi pont: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos
tájékoztatás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP
Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatást.
Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló készített egy tájékoztatást a végelszámolás jelenlegi
állásáról.
Szeretné indítványozni, hogy az anyag késedelmes megküldése miatt kerüljön később
tárgyalásra a napirend, így javasolja, hogy 2019 január havi ülésre kerüljön napirendre.
A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.
9. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy megkeresés érkezett Kisbucsa
településről, a település írásos említésének 750 évfordulója emlékére, és a névazonosság okán
Bucsa településről egy delegációt szeretnének meghívni.
Kérte a képviselőket, hogy beszéljék meg, és három vagy négy képviselő vegyen részt az
ünnepségen.
Az idei fenyőfa felajánlásával kapcsolatosan szeretne egyeztetni a képviselőkkel?
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné felajánlani az idei fenyőfát.
A közös gyertyagyújtás időpontját pedig 2018. december 15-én vasárnapra szeretné
dátumozni.
Ez a közös fenyőfa mindenkit jószívvel vár haza Bucsára.
Egy pár mondatban szeretné elmondani a bejelentések napirendi ponthoz kapcsolódó
hozzászólásait.
Az belső ellenőrzéssel kapcsolatosan szeretné felvetni, hogy a decemberi ülésre tűzzék
napirendre.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A decemberi ülésen meg lehet beszélni, és az abban foglaltakat fel
lehet használni a megállapításokat.
Földesi Györgyné képviselő: Kérné a képviselőket, hogy a decemberi ülésre gondolkozzanak
el a 2019. évi költségvetést megalapozó irányelveken, olyan bevételekről, amelyekről tudják
előre, hogy nem fognak realizálódni ne tervezzék be.
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Az októberi ülésen kért anyagot a vagyongazdálkodásról, amely azt szolgálta volna, hogy az
ingatlan hasznosítások milyen bevételt képeznek, a pénzügyes mit tud beépíteni a
költségvetésbe.
Szeretne tájékoztatást kapni a parkolásokról, ezzel kapcsolatosan van rendelete az
önkormányzatnak.
Megkérdezte, hogy mikor költöznek a közmunkások a Kossuth utcai ingatlanba.
Újból szeretné jelezni, hogy Szabó Gyuláné méltatásának csak a fele került fel az
önkormányzat honlapjára. Kéri, hogy kerüljön fel a teljes méltatás.
A gyümölcsfa beszerzéshez kapcsolódó ajánlatok közül megkapta Lévai János ajánlatát, a
másik kettő az internetről levett ajánlat. Megkérdezte, hogy elegendő ez így?
Kláricz János polgármester: Elegendő, mert két nagykereskedelmi cég gyümölcsfa kiajánlása
lehet a másik két ajánlat.
Földesi Györgyné képviselő: Erről nincs konkrétan képviselő-testületi határozat.
Kláricz János polgármester: A 2018. évi közmunkaprogramban elfogadásáról és az egységár
meghatározásáról van képviselő-testületi határozat. 2018. március hónapban fogadták el a
közmunkaprogramot. A Belügyminisztérium meghatározza, hogy mely programoknál,
beszerzéseknél kell három ajánlatot beszerezni.
Földesi Györgyné képviselő: Nem ugyanígy gondolja, de majd megkérdeznek harmadik
személyt, és akkor elfogadja.
Megkérdezte, hogy a községháza udvara milyen forrásból lett aszfaltozva?
Kláricz János polgármester: A községháza udvara közfoglalkoztatási programban tervezett
költségből lett aszfaltozva.
Harmati Gyula képviselő: Az adventi vásár 16-án vasárnap lesz a Közösségi Ház udvarán. A
fenyőfa díszítést nem fogja így zavarni a vásár.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy milyen terv szerint indultak a járda
javítások?
A Szondy utcán nagyon kátyúsak az utak, nagyon kellene a zúzottkővel való terítés.
A Hunyadi utcáról el kell szállítani a szemetet, több hónapja van az út szélén a szemét.
A Dózsa György utcán nagyon ferde a járda, az utca végén szinte járhatatlan. Az Alkotmány
utcán is nagyon rossza járda. A Hunyadi utcáról a szemetet nem vitték el.
A mozgáskorlátozottak irodájáról megkérdezte, hogy mit lehet tudni?
Megkérdezte, hogy a halottak napi alkalomkor miért volt bezárva a hátsó kapu?
Többeknek okozott ez kellemetlenséget. Másik alkalommal a piac után a Kossuth téren volt
szemetes a terület.

10

A közmeghallgatás munkaterv szerinti második napirendje úgy szól, hogy a képviselők
beszámolója az általuk végzett képviselői munkáról. Ez a napirend konkrétan meghívóban
már nem szerepel. Megkérdezni, hogy miért van a kutakról tájékoztatás a közmeghallgatáson?
Véleménye szerint ha minden képviselő beszámol, akkor nagyon eltelik az idő, nem marad a
lakosság részére elegendő idő. A kutakkal kapcsolatos teendő törvény.
Kláricz János polgármester: A kutakról szólóan szükségesnek látják a lakosok tájékoztatását.
Napi szintű a megkeresés ebben a témában.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A lakosság egészét érintő téma a kutak fennmaradási
engedélyezése. Napi szintű a megkeresés a lakosok részéről a jegyző felé, és szükségesnek
tartja a tájékoztatót. A parlament tárgyalni fogja a törvény módosítását, de még nincs meg a
döntés.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy kíván valamelyik képviselő tájékoztatást
tartani? Nyilván ha szeretne valaki, akkor fognak rá lehetőséget biztosítani.
Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint vagy minden képviselő szóljon, vagy senki,
ha mindenki tart beszámolót, akkor nagyon szűken is egy óra hossza. Ügyelni kell arra, hogy
a lakosokat ne fárasszák ki, hiszen a közmeghallgatáskor a lakosok szólnak.
A ciklus vége előtti közmeghallgatáson mindenképpen szeretne majd szólni a lakosokhoz.
Harmati Gyula képviselő: Megjegyezné, hogy egész évben van kapcsolatuk a képviselőknek a
lakosokkal.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy azzal egyetértenek-e a képviselők, azzal,
hogy most nem tartanak egyenként tájékoztatót, jövőre úgy tervezik időben a
közmeghallgatást, hogy megelőzze a választások időpontját, pl. augusztus hónapban, és akkor
mindenki tart tájékoztatót a testületi munkájáról.
Földesi Györgyné képviselő: Még egy témát szeretne megemlíteni. Az időseket köszönteni
kellett volna a polgármester úrnak egy üzenettel a bucsai honlapon. Továbbá olyan szép
esemény 50. éves házassági évfordulóját ünneplő házaspár tartott ünnepséget, jó lenne egy
kisebb híradás erről is a honlapon.
Kláricz János polgármester: Szeretne válaszolni a felvetésekre.
A mozgáskorlátozottak részére felajánlott irodahelyiség kialakítása folyamatban van, még a
fűtéssel kapcsolatosan kell intézkedéseket tenni. Reméli, hogy rövid határidőn belül be tudnak
arról számolni, hogy használatba vették.
A Hunyadi utca szemetes - intézkedést kell tenni, ezt már az önkormányzatnak kell majd
elszállítani.
A gyümölcsfa vásárlással kapcsolatosan a Belügyminisztérium kiküldte az egységár
meghatározást, és ez az összeg szerepel a közfoglalkoztatási elfogadott anyagban is. Ezt a
képviselő asszonynak át fogja adni.
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Szabó Gyuláné „Bucsa községért” díja átadáskor a méltatás szövege közvetlenül az ünnepség
után került fel a honlapra, de a méltatás annál a megszövegezésnél bővebb. Már elkészült a
hanganyag alapján a bővebb méltatás. Ezt kell a honlapon is megjeleníteni.
A közterület használattal kapcsolatosan rendelete van az önkormányzatnak. A képviselőtestület döntése értelmében a korlátozó táblák elkészültek, Budapestre kellene érte menni.
Ki fogják helyezni a táblákat, amelyek megtiltják, hogy a parkban lehessen parkolni.
A vagyongazdálkodással kapcsolatosan el fog készülni az anyag, a pénzügy nagyon túlterhelt.
Földesi Györgyné képviselő: A közterületek, előkertek használata, vagy az ingatlanbérletek
bevételt jelentenek.
Kláricz János polgármester: A járdák felújításával kapcsolatosan az ütemezés azért kezdődött
a Zrínyi utcával, mert a postától érkezett jelzés az önkormányzat felé.
A többi javítást igénylő járdaszakaszra is sor kerül, Dózsa György utca, Ady-Hunyadi utca,
Baross utca. Előzetes felmérés alapján végzik a javításokat.
Földesi Györgyné képviselő: Még egy dolgot szeretne jelezni. Az önkormányzati gépkocsik
miért parkolnak mindegyik máshol?
Kláricz János polgármester: Február végéig tart a mostani közmunkaprogram, akkor
átköltöznek a közfoglalkoztatottak a másik épületbe, és az udvar is felszabadul, és a járművek
parkolására alkalmas helyek felszabadulnak.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több napirend, kérdés és hozzászólás nem volt az ülést 16,30 órakor bezárta.

kmf.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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