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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-23/2011. iktatószám 

 

23. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

   

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 14-én 

(hétfőn) délután 17,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent képviselőt, Dr. 

Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest,   

 

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

 

 1./ A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, 

Társulási Megállapodása módosítása elfogadása 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

   

2./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a napirendi pontok elfogadását.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a kiadott 

napirendi pontokat elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a kiegészített napirendi pontokat elfogadta, mivel Biró Endre képviselő 

nem szavazott. 
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1. napirendi pont: A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodása módosítása elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodása 

módosítása elfogadását.  

A módosítások arra vonatkoznak, hogy amennyiben a második körön benyújtott pályázat 

eredményes lesz, a későbbiekben a megnyert vagyon kinek a tulajdonát képezi. A 9. ponton 

eszközölt módosítás mind ezt valósítja meg. A jelenlegi Társulási Megállapodás nem tisztázta 

pontosan ezeket a kérdéseket, és nem is szabályozza. Minősített többség szükségeltetik ezen 

határozat meghozatalához. 2011. június 27-ével lesz a legutolsó információ ahhoz, hogy az 

önkormányzatok tisztán lássák, mennyi is lesz az önerő részük. A tárgyalások a 90 %-on 

tartanak, de a kistelepüléseknél szeretnék, hogy 100 %-os legyen a támogatottság. Ha ennyi 

nem is lesz, de reménykednek, hogy a 98 % meglesz. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan észrevétele?  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Annyit le tudott szűrni, hogy a megnyert vagyon nem a 

társulásé lesz, hanem az önkormányzatoké.  

 

Kláricz János polgármester: Ez abból a szempontból fontos, hogy két különböző beruházás 

lesz. Lesz ami a megyét és régiót érinti, és lesz a két ország között, ami egy 8 km-es szakasz 

Románia és Magyarország között.  

Három társulat hozott létre egy konzorciumot, és így átlátható, hogy ki a tulajdonosai a közös 

szakasznak. Ott is komoly profit fog termelődni, és az osztalék szempontjából ez is fontos.  

 

A társulások képviselő megfelelően ellátják a képviseletet.  

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.  

 

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

KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodása módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   77/2011. (06.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, 

Társulási Megállapodása módosítása elfogadása 

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

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítását, az 

alábbiak szerint: 

1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következő szöveggel: „ A Társulás 

az ivóvízminőség-javító program során elsősorban a Társulásban tagként résztvevő 

Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként működik közre. A 

Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során nem törekszik önálló 

vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggő önerő és pályázati források közvetlenül a 



 3 

tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a projekt során létrejövő vagyon 

közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az Önkormányzatok közötti külön megállapodás 

szerint.”  

2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve annak 

utolsó mondata, vagyis: " A társulás működésére a költségvetési szervek gazdálkodására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."  

3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a benyújtandó 

pályázatot az együttműködő önkormányzatok nevében és képviseletében, a pályázati 

felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes 

képviselője a jelen társulási megállapodásban foglalt keretek között jogosult 

nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata ügyében " 

4. A Társulási Megállapodás VI fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás címszó 

alatt a következők szerint módosul: 

a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt szövegezés, 

helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt során megvalósuló 

viziközművek (vagyon) - az egyes települések beruházásában megvalósuló 

műszakilag elkülönült rendszerek kivételével- a tag önkormányzatok közös 

tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévő vagyon olyan arányban illeti 

meg eszmei hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett 

önerők egymáshoz aránylanak." 

b. Törlésre kerül a VI.1.2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést fogadják el a 

felek: " A társulásban résztvevő tag önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy 

a meglévő, de a beruházással érintett viziközmű rendszerükhöz hozzáépüljön a 

projekt által megvalósítani tervezett beruházás.  

c. Törlésre kerül a külső pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész.  

d. Törlésre kerül az önerőre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a következő 

szövegezés kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak 

arra, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerőt biztosítják, egyben 

ennek összegyűjtésére, beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag 

önkormányzatok felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerőhöz igénybe 

vehető vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása 

ügyében eljárjon" 

e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes 

egészében. 

5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezető részéből törlésre kerül „a 

Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” szövegrész, miután az 

ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül ezen 

rész c) alpontja. 

6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplő Társulásra vonatkozó 

hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.  

7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az Elnökség évente 

nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart ülést. 

8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának első mondata utáni szövegrész törlésre kerül. 

9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 

elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell feltüntetni. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 

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

megerősítő döntést hozni, a BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsági tagjairól, és a 
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könyvvizsgáló mandátumának megújításáról. A döntésre a Társasági Szerződés 

módosításához van szükség. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a BUCSA-ÉP Kft 

Felügyelő Bizottsági tagjainak visszahívásával, az új tagok megválasztásával, a 

könyvvizsgáló mandátumának megújításával. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  

78/2011.(06.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 A BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak visszahívásáról,  

az új tagok megválasztásáról, a könyvvizsgáló mandátumának megújításáról  

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 tagjainak visszahívásáról, az új tagok 

megválasztásáról, a könyvvizsgáló mandátumának megújításáról szóló Társasági 

Szerződés módosítását jóváhagyja.  

A Felügyelő Bizottság tagjai: Opóczkiné Márki Andrea, Janó Sándor, Zsombok Gyula. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

        Gyarmati Imre ügyvezető 

Határidő: 2011. június 16. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a központi 

háziorvosi ügyeletnek kiírásra került az új közbeszerzési eljárás. Addig amíg zajlik a 

közbeszerzés, addig meghosszabbította az önkormányzat a jelenlegi szolgáltatóval a 

megállapodást. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően fog új szerződést kötni Bucsa 

község a központi háziorvosi ellátásával kapcsolatosan. Bucsának mindenféleképpen a 

Karcagon történő ellátást kellene igénybevenni.  

A község kórházi ellátásával kapcsolatos tájékoztatta a képviselőket, hogy hat régiót fognak 

létrehozni, meg fognak szűnni a megyehatárok, talán nem kell harcolni tovább azért, ami 

egyébként is logikus, hogy Bucsa község Karcag város ellátási körébe tartozzon.  

Több körben is lenyilatkozta már Karcag Város is, az igény fenn áll, Bucsa község Karcaghoz 

szeretne tartozni. A körjegyző asszony arra is felfigyelt a törvényben, hogy van egy 30 perc 

időkorlát, ami azt jelenti, hogy ennyi idő alatt kell elérhető kórháznak lenni, ami csak Karcag 

esetében valósul meg, Szeghalom és Gyula esetében nem. 

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: A betegszállítással kapcsolatosan szólt. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy a szolnoki Egészségbiztosítási Pénztár kijelentette, hogy a karcagi 

betegszállításit, a bucsait, vagy az ecsegfalvit nem fogja finanszírozni. Ez is nagy probléma, a 

betegellátás terén.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatosan írásos megkereséssel fog 

élni, mert mindenképpen intézkedni kell, és a finanszírozást meg kell hogy adják.  

Reméli, hogy ez a helyzet hamarosan rendeződni fog. 

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: A betegellátásban elsősorban a prioritásokat és a sürgősséget, 

az emberiességet kellene vizsgálni, és előtérbe helyezni.  

 



 5 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2011. június 1-jétől a fogorvosi 

ügyelet is megszűnt Karcagon. Sajnos orvoshiánnyal küzdenek Karcagon is, és 

Füzesgyarmaton is.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Elmondta, hogy egyre több községi rendezvényen (falunapon, 

sportnapon, egyéb rendezvényen) emberi kötelességéből fakadóan is ellátja az orvosi 

ügyeletet. Szeretné kérni, és kezdeményezni, hogy a másik háziorvost, Dr. Polyák Erzsébetet 

is kérjék fel ilyen napokon az ügyelet vállalására. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel most nem is keresték és nem is kérték fel a doktor nőt, így 

most nem tudják és nem is akarják semmiképpen felróni.  

 

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

  

Mivel a nyilvános ülésen több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők aktív 

részvételét és az ülést bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                megbízott körjegyző helyettes 

 

      

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


